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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Neste Ciclo Formativo proporciónase unha formación básica profesional e de madurez persoal, que facilita a incorporación no mercado laboral ou a

continuidade de estudios a través dos Ciclos Formativos de Grado Superior, previa superación da proba de acceso. Hay que ter en conta que, cada

vez máis, a actividade das empresas exíxelle ao persoal profesional da xestión administrativa unha grande polivalencia, así como unha serie de

competencias persoais e sociais.

O entorno produtivo de Cambre e concellos limítrofes está composto por pemes maioritariamente do sector servizos e con pouca especialización,

que realizan todas as funcións da empresa, polo que demandan profesionais de grao superior cunha formación ampla e que contemple todos os

ámbitos funcionais da empresa. A programación está orientada a este tipo de empresas.

O  desenvolvemento curricular deste módulo ten como referencia de partida o ditado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no

Decreto 206/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico

superior en Administración e Finanzas, tomando como referencia o Real Decreto 1584/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de

técnico superior en Administración e Finanzas, e se fixan as súas ensinanzas mínimas dentro do marco normativo que establece a Lei orgánica

2/2006 (LOE).O título de técnico en xestión administrativa identifícase polos seguintes elementos:

    ¿ Denominación: xestión administrativa.

    ¿  Nivel: formación profesional de grao medio.

    ¿ Duración: 2.000 horas.

    ¿ Familia profesional: administración e xestión.

    ¿ Referente europeo: CINE¿3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación).

Para esta adecuación, terase en conta o perfil profesional do título, os seus obxectivos xerais, a competencia xeral e as competencias profesionais,

persoais e sociais que se concretan no Decreto.

· Perfil profesional do título. O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

· Competencia xeral. A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable,

comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a

normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos

laborais e de protección ambiental.

· Competencias profesionais, persoais e sociais. As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan a seguir:

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

c) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

d) Rexistrar contablemente a documentación soporte correspondente á operativa da empresa, en condicións de seguridade e calidade.

e) Realizar xestións administrativas de tesouraría, seguindo as normas e os protocolos establecidos pola xerencia, co fin de manter a liquidez da

organización.

f) Efectuar as xestións administrativas das áreas de selección e formación dos recursos humanos da empresa, axustándose á normativa e á

política empresarial, baixo a supervisión da persoa responsable do departamento.

g) Prestar apoio administrativo na área de xestión laboral da empresa, axustándose á normativa e baixo a supervisión da persoa responsable do

departamento.

h) Realizar as xestións administrativas da actividade comercial e rexistrar a documentación de soporte correspondente a determinadas obrigas

fiscais derivadas.

i) Desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial, asegurando os niveis de

calidade establecidos e relacionados coa imaxe da empresa ou da institución.

j) Aplicar os protocolos de seguridade laboral e ambiental, de hixiene e de calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos nas
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persoas e no medio.

k) Cumprir os obxectivos da produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais axeitadas

cos membros do equipo de traballo.

l) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

m) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

n) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.

ñ) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora e adaptándose a diferentes postos de

traballo e a novas situacións.

o) Participar de xeito activo na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

p) Participar nas actividades da empresa con respecto e con actitude de tolerancia.

q) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

 r) Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.

. Contorno profesional.

 1. Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de

servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e

institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

¿ Auxiliar administrativo/a.

¿ Axudante de oficina.

¿ Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos

¿ Administrativo/a comercial.

¿ Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal

¿ Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.

¿ Recepcionista.

¿ Empregado/a de atención á clientela.

¿ Empregado/a de tesouraría.

¿ Empregado/a de medios de pagamento.

·Obxectivos xerais . Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos e das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa

tramitación.

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa, e recoñecer a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características, para a súa elaboración. c) Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da empresa, para elaborar documentos

e comunicacións.

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación coa eficacia do seu emprego no tratamento da

información, para elaborar documentos e comunicacións.

e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de

tratamento da información.

f) Analizar e elixir as técnicas e os sistemas de preservación de comunicacións e documentos adecuados a cada caso, e aplicalos de xeito manual

e informático para a súa clasificación, o seu rexistro e o seu arquivo.

g) Interpretar a normativa e a metodoloxía contable, analizando a problemática contable que poida darse nunha empresa, así como a

documentación asociada para o seu rexistro.
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h) Introducir asentamentos contables manualmente e en aplicacións informáticas específicas, consonte a normativa, para rexistrar contablemente a

documentación.

 i) Comparar e avaliar os elementos que interveñen na xestión da tesouraría, os produtos e os servizos financeiros básicos, e os documentos

relacionados con eles, comprobando as necesidades de liquidez e de financiamento da empresa para realizar as xestións administrativas

relacionadas.

j) Efectuar cálculos básicos de produtos e servizos financeiros, empregando principios de matemática financeira elemental, para realizar as

xestións administrativas de tesouraría.

k) Recoñecer a normativa legal aplicable, as técnicas de xestión asociadas e as funcións do departamento de recursos humanos, e analizar a

problemática laboral que poida darse nunha empresa e a documentación relacionada para realizar a xestión administrativa dos recursos humanos.

l) Identificar e preparar a documentación salientable e as actuacións que cumpra desenvolver, interpretando a política da empresa, para efectuar as

xestións administrativas das áreas de selección e formación dos recursos humanos.

m) Formalizar documentación e preparar informes consultando a normativa e as vías de acceso á Administración pública (internet, oficinas de

atención ao público, etc.) e empregando, de ser o caso, aplicacións informáticas específicas, para prestar apoio administrativo na área de xestión

laboral da empresa.

n) Seleccionar datos e formalizar documentos derivados da área comercial, interpretando normas mercantís e fiscais, para realizar as xestións

administrativas correspondentes.

ñ) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.

o) Identificar as normas de calidade e de seguridade, así como as de prevención de riscos laborais e ambientais, e recoñecer os factores de risco e

os parámetros de calidade, para aplicar os protocolos correspondentes no desenvolvemento do traballo. p) Recoñecer as principais aplicacións

informáticas de xestión para o seu uso habitual no desempeño da actividade administrativa.

q) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, e identificar a súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da

produción.

r) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e

tomar decisións.

s) Recoñecer e identificar posibilidades de mellora profesional, reunindo información e adquirindo coñecementos para a innovación e a

actualización no ámbito do seu traballo.

t) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,

para participar na cidadanía democrática.

u) Recoñecer e identificar as posibilidades de negocio, analizando o mercado e estudando a viabilidade empresarial para a xeración do seu propio

emprego.

v) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre

homes e mulleres.

· Xustificación

Toda organización, sexa pequena ou grande, industrial ou de servizos, necesita unha serie de recursos coa finalidade de facer funcionar

axeitadamente o negocio. Existen catro grandes tipos de recursos dispoñibles para as empresas: materiais, técnicos, financeiros e humanos. En

xeral, para manter unha vantaxe competitiva no mercado, as empresas necesitan equilibrar os recursos dispoñibles coa finalidade de lograr os

resultados desexados de rendibilidade e incluso para garantir a súa supervivencia.

     A duración é de dous trimestres académicos, desenvolvéndose a totalidade do módulo no propio centro. Como se dan variedade de situacións

do contexto socio - laboral, para cada alumno como para cada lugar de procedencia deles, planificouse esta programación adaptándoa á realidade

da zona, tipo de alumnos, situación do centro escolar e entorno social
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Trátase de coñecer as característicasde cada unha das formas xurídicas qque pode adoptar unha empresa
para ser capaces de elexir a mais axeitada para a nosa actividade empresarial

Concepto xurídico de
empresa e empresario

15 10

2 Comprender a importancia do emprendemento e a innovación empresarial no actual marco económico e
tecnolóxico

Innovación
empresarial

10 5

3 Analizarase a importancia socioeconómica do sistema tributario español estudando a súa composiciónO sistema tributario 20 15

4 Estudio dos trámites fiscais ó inicio da actividade da empresa e análise do IAE e o IVEObrigas fiscais da
empresa I

25 17

5 Coñecer a tributación dun empresario individual a través do IRPF e dunha sociedade mediante o ISObrigas fiscais II 25 17

6 Diferenciamos os distintos niveis da Administración Pública, as súas institucións e comprendemos o significado
administrativo e xurídico de ser parte da Unión Europea

Estructura funcional e
xurídica da
Administración Pública

20 15

7 A través do estudio do procedemento administrativo, comprendemosa súa función de garantía dos dereitos dos
cidadáns fronte ás administracións públicas

O procedemento
administrativo

15 10

8 Sintetizamos e analizamos as formas de contratación cá Administración PúblicaContratos
administrativos

8 6

9 Explicamos a importancia da xestíon  e arquivo de documentos públicos tanto como fonte de información como
proba veraz dun procedemento

Xestión da
documentación ante a
Administración Pública

9 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Concepto xurídico de empresa e empresario 15

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Definiuse o concepto de empresa.

CA2.2 Distinguiuse entre personalidade física e xurídica.

CA2.3 Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal.

CA2.4 Recoñecéronse as características do empresario autónomo.

CA2.5 Precisáronse as características de cada tipo de sociedade.

CA2.6 Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa.

CA2.7 Identificáronse os tipos de franquías.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos de empresa e empresario.

 Persoa física e xurídica.

 Constitución da empresa: condición de empresario, personalidade xurídica e trámites. Tipos de empresa.

 O empresario autónomo.

 Tipos de sociedades.

 Aspectos que inflúen na elección da forma xurídica.

 Franquía.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Innovación empresarial 10

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe as características inherentes á innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento económico e creación de
emprego.

CA1.2 Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial.

CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos.

CA1.5 Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes.

CA1.6 Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación.

CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse estruturadamente nun informe.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial. Factores de risco na innovación empresarial. Diagnóstico de actitudes emprendedoras.

 Perfil de risco da iniciativa emprendedora e da innovación.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial. Axudas institucionais públicas e privadas: asesoramento, financiamento de ideas, premios, etc.).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sistema tributario 20

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas finalidades básicas e as dos principais tributos. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español.

CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica.

CA3.3 Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria.

CA3.4 Identificáronse os tipos de tributos.

CA3.5 Discrimináronse as súas principais características.

CA3.6 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos.

CA3.7 Identificáronse os elementos da declaración-liquidación.

CA3.8 Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias.

CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema tributario español. Concepto e finalidade socioeconómica do tributo.

 Xerarquía e normativa tributaria.

 Principais características dos tributos.

 Normas e tipos de tributos.

 Clases de impostos.

 Elementos da declaración-liquidación.

 Formas de extinción da débeda tributaria.

 Infraccións e sancións tributarias.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Obrigas fiscais da empresa I 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa.

CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo.

CA4.3 Definiuse o índice de actividades económicas

CA4.4 Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE).

CA4.5 Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes.

CA4.6 Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividades empresariais e profesionais.

 Declaración censual. Alta no censo de actividades económicas.

 Índice de actividades económicas.

 Imposto de actividades económicas.

 Imposto sobre o valor engadido: tipos e réximes; liquidación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Obrigas fiscais II 25

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.7 Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

CA4.8 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

CA4.9 Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Natureza, obxecto e ámbito de aplicación do IRPF. Formas de estimación da renda. Retencións do IRPF.

 Modelos e prazos de declaración-liquidación.

 Natureza e elementos do imposto de sociedades.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Estructura funcional e xurídica da Administración Pública 20

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece os organismos e as persoas que a integran. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo.

CA5.2 Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas.

CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas.

CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas.

CA5.5 Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionouse esta información nun informe.

CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administración.

CA5.7 Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta.

CA5.8 Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Dereito: as súas fontes. Separación de poderes.

 Marco xurídico das administracións públicas.

 Estrutura da Administración: órganos e institucións da Unión Europea e das administracións central, autonómica e local.

 Principios das relacións entre as administracións públicas.

 Sistemas de información das administracións públicas.

 Emprego público: funcionariado.

 Fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público.

 Fedatarios públicos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O procedemento administrativo 15

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Definiuse o concepto de acto administrativo.

CA6.2 Clasificáronse os actos administrativos.

CA6.3 Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio.

CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos.

CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles.

CA6.7 Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo.

CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación.

CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Acto administrativo.

 Silencio administrativo.

 Procedemento administrativo: as súas fases.

 Recursos administrativos.

 Xurisdición contencioso-administrativa.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Contratos administrativos 8

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.4 Precisáronse os tipos de contratos administrativos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Contratos administrativos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Xestión da documentación ante a Administración Pública 9

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza xestións de obtención de información e presentación de documentos ante a Administración, e identifica os tipos de rexistros públicos. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración.

CA7.2 Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos.

CA7.3 Solicitouse determinada información nun rexistro público.

CA7.4 Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

CA7.5 Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter información salientable e
relacionala nun informe tipo.

CA7.6 Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Documentos na Administración.

 Arquivos públicos.

 Rexistros públicos.

 Dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 Vías de obtención de información e de atención á cidadanía.

 Límites do dereito á información.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son os enumerados nos criterios de avaliación asignados a cada unidade didáctica.

As unidades didácticas ponderan do seguinte xeito: UD1: 10%, UD2: 5%, UD3: 15%, UD4: 17%, UD5: 17%, UD6: 15%, UD7: 10%, UD8: 6%, UD9:

5%.

Criterios de Cualificación

O proceso de avaliación  terá en conta os seguintes puntos:

1. Dúas ou tres probas escritas por avaliación que poderán versar sobre tódolos contidos impartidos ata o momento de realización de cada

exame. 90%

Será necesario obter o 50% da puntuación asignada ó apartado para aprobar a avaliación.

2. Entrega dos resumos/esquemas de cada unidade e avaliación das actividades propostas (e, en xeral, de calquera actividade escrita

entregada á profesora).10 %

As actividades referidas a cada tema serán de obrigada realización por parte do alumno, quedando supeditado o posible aprobado trimestral á súa

elaboración adecuada e á súa entrega na data fixada. Só se permitirán 5 días de retraso na entrega cunha penalización de 0,5 ptos. na nota final

do trimestre.

Para superar o módulo será preciso haber obtido unha cualificación positiva nas dúas avaliacións, sendo a nota final a media aritmética das

mesmas.

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos poderán recuperar os exames escritos de avaliación non superados ou non realizados, correspondentes a cada avaliación ao final das

mesmas ou ao comezo da seguinte si non dera tempo a facelo antes da xunta de avaliación correspondente.

Para facilitar ao alumnado a obtención dunha cualificación positiva haberá unha proba final para superar as avaliacións pendentes. Esta proba

única poderá dividirse por avaliacións, non sendo aconsellable que se divida por temas. Estas probas son de mínimos polo que a calificación

máxima será de 5 puntos

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua ou que vaian realizar a proba extraordinaria do módulo, realizarán un exame final ó rematar

o segundo trimestre.

Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación das unidades
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O Exames Escrito terá as mesmas características que as probas deseñadas para os alumnos de primeira matrícula, agás que no cálculo da nota

global non se terá en conta a actitude, por tanto a ponderación do exame escrito será do 100%. O exame considerarase APROBADO, sempre e

cando se acade un mínimo de 5 puntos.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente farase a través das seguintes ferramentas:

1. Cuestionarios aos alumnos con criterios claros e precisos sobre o que consideramos relevante (claridade das exposicións, nivel de

motivación acadado coas actividades propostas, suficiencia ou insuficiencia do tempo adicado, variedade e adecuación dos materiais empregados,

propostas de mellora).

2. Entrevistas individuais cos alumnos co a que se trata de coñecer as características individuais que afectan o proceso de cada alumno

(intereses, tipos de motivación dominantes). Ao longo do curso.

3. Análises dos resultados dos alumnos, a hora de avaliar a ensinanza. Ao final de cada avaliación.

O seus resultados non se terán en conta para cualificar cuantitativamente ó alumno.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó inicio do curso, consultarase co Departamento para coñecer se existen dificultades con algún alumno respecto á expresión oral ou escrita, a

capacidade de abstracción, a correcta utilización das fontes de información, a utilización da lóxica na resolución de problemas, o dominio das

técnicas de estudo máis elementais, etc.

Esta avaliación inicial serve para detecta-lo nivel do alumno antes de comezar o curso e os problemas de aprendizaxe concretos que poden

presentar os alumnos. Como instrumento pódense utilizar probas escritas mediante cuestionarios sinxelos, entrevistas,

 Observación de coñecementos, procedementos e destrezas do alumno durante o primeiro mes de clase

A avaliación inicial consistirá en:

* analizar as cualificacións dos módulos de primeiro curso

* observar a cuantificación coas realizadas por outros profesores e coa información do titor.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Esta programación elaborouse tendo en conta  as necesidades e características do alumnado. Polo tanto os contidos, actividades e tarefas a

desenvolver teñen en conta a diversidade presente na aula, axustando o grao de dificultade aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe

presentes. Con isto pretendemos garantir un desenvolvemento axeitado do alumnado en función das súas necesidades educativas: alumnos/as

con diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. Tendo isto en conta, é dicir, os seus trazos psicolóxicos e a súa evolución cognitiva, elaboramos

diferentes tipos de actividades tanto de reforzo como de ampliación con diferentes graos de dificultade seguindo o Decreto 229/2011, do 7 de

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos Centros Docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. A atención á
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diversidade supón optimizar os recursos materiais e persoais e organizar os distintos tipos de reforzo necesarios para desenvolver as capacidades

deste alumnado, desde unha perspectiva integradora e normalizadora. O apoio deséñase de forma individual e flexible. As modalidades de apoio

van ser as seguintes: individual ou en grupo, dentro ou fóra da aula, previo á explicación do tema no grupo, simultáneo dentro da aula, posterior á

explicación do tema, calquera outra combinación, flexibilidade nas estratexias educativas.

Estratexias de ensino e de aprendizaxe: Potenciar o uso de técnicas e estratexias que favorezan a experiencia directa, a reflexión e a expresión;

introducir ou potenciar de forma planificada a utilización de técnicas que promovan a axuda entre o alumnado; e utilizar estratexias para centrar ou

focalizar a atención do grupo.

Agrupamentos: Combinar agrupamentos heteroxéneos; e sacar proveito das actividades de gran grupo para mellorar o clima e a relación do

alumnado dentro da sala de aulas (as asembleas e os debates nas aulas).

Materiais: seleccionar material para as aulas que poida ser utilizado por todo o alumnado; adaptar materiais de uso común,¿

Se durante o presente curso fose necesaria algunha destas adaptacións, os instrumentos de avaliación serán igualmente adaptados.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os aspectos transversais presentan contidos educativos fundamentais, xa que corresponden a un proxecto válido de sociedade e han de estar

presentes en toda práctica docente desde calquera ámbito. Non se trata na Formación Profesional de variar os contidos dalgúns módulos senón de

enchelos todos cunha óptica necesaria para a formación. Os temas a tratar son:

-Educación Moral e Cívica: preténdese que se reflicta na clase normas e aptitudes para a convivencia.

-Educación para a non discriminación por sexos: o obxectivo é que os alumnos/as sexan conscientes da igualdade de dereitos e deberes

independentemente do sexo da persoa.

-Educación ambiental: Búscase concienciar aos alumnos de que as empresas hai que crealas preservando o medio ambiente para evitar impactos

no medio que afecten a xeracións futuras.

-Educación para o consumidor: o alumno/a debe valorar de forma crítica o proceso de compra venda mercantil coñecendo os dereitos e obrigas

como consumidor.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización de visitas a empresas e organismos(visita ó Parlamento ).

Recollida de información en empresas e organismos públicos

Realización de xestións en organismos públicos

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

A metodoloxía didáctica responde á cuestión de como se vai levar a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe. Segundo se recolle no artigo 35.1 do

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, a metodoloxía

a utilizar na formación profesional específica tratará de forma globalizada os contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos asociados ás súas

ensinanzas, e integrará a teoría e a práctica, de xeito que se promova no alumnado unha visión global e coordinada dos procesos produtivos nos
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que deberá intervir como profesional. En canto aos criterios metodolóxicos, o noso currículo establece unha metodoloxía integradora debido á

incorporación das competencias básicas. Isto permitiralle ao alumnado integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de

contidos; empregar eses contidos con efectividade cando cumpra e aplicalos a situacións e contextos variados. Polo tanto seleccionaranse os

contidos imprescindibles e aprendizaxes básicas para acadar competencias, dotando os contidos dun enfoque integrador promovendo a

globalización, procurando que o alumnado aprenda a aprender participando na elaboración das unidades, traballando de maneira cooperativa e

activa, empregando diferentes estratexias de aprendizaxe para acadar unha maior autonomía e potenciando as aprendizaxes significativas.

Con esta programación pretendemos que o alumnado sexa o elemento central, tomando un rol activo e a participando no desenvolvemento das

actividades para así adquirir a súa propia aprendizaxe ao seu propio ritmo, partindo sempre do seu coñecemento previo e tendo en conta as súas

capacidades e destrezas. Con esta programación pretendemos que o noso alumnado recoñeza a necesidade de identificar, localizar e seleccionar

a información necesaria mediante unha ollada ao contorno con curiosidade e interese, así coma as fontes e os recursos máis apropiados para

desenvolver a súa propia aprendizaxe acadando unha maior autonomía. Ao mesmo tempo pretendemos que lle atope sentido ao traballo que

realice, ao coñecemento dos obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, sendo consciente dos propios erros e buscando os recursos

necesarios para superalos dentro dun ambiente comunicativo. En resumo, podemos subliñar que empregaremos unha metodoloxía ecléctica

segundo os diferentes estilos de aprendizaxe do noso alumnado e segundo os tempos.

Na nosa programación o papel do docente deixa de ser central pasando a ter unha labor como: mediador, organizador, facilitador de recursos,

dinamizador,... co fin de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Empregaremos recursos dende os que se poden considerar máis tradicionais coma libros de texto, encerado, pósters, tarxetas ... ata aqueles que

están relacionados coas TICs como ordenadores, internet, encerado dixital, canón,...para acadar os obxectivos que nos propuxemos. Non

empregaremos este tipo de novas tecnoloxías polo mero feito de empregalas, senón que o faremos co fin de sacar o maior proveito posible ao

proceso de ensinanza-aprendizaxe acadando unha maior implicación e motivación do alumnado seguindo os principios da aprendizaxe

significativa.

 As actividades seleccionadas para a nosa programación requiren unha participación activa por parte do alumnado. Hai diferentes tipos de

actividades de acordo cos intereses e necesidades do noso alumnado, pero ao mesmo tempo tendo en conta os principios da comunicación na

clase. Estas involucran ao alumnado para facer cousas co fin de descubrir e interiorizar aprendizaxes, intercambiar información mediante a lingua

oral e escrita promovendo a socialización con actividades de traballo en grupo. O alumnado desfruta investigando, polo que as nosas unidades van

orientadas con actividades para acadar ese fin. Dese xeito, a súa motivación a aprender diferentes aspectos do contorno e de si mesmos

aumentará, sobre todo unha vez que descubran que poden contribuír co medio, facer cousas, axudar,... Para acadar isto, deseñamos diferentes

tipos de actividades como: actividades de quecemento (tormenta de ideas,¿), enquisas, actividades para completar, filmacións visuais e orais,

busca de información, esquemas, mapas conceptuais,... Estas actividades empregaranse para introducir novos contidos, para identificar o

coñecemento previo, para consolidar, para reforzar e para ampliar o seu coñecemento, para adquirir competencias e para avaliar.
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