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

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 superior en Administración e Finanzas identifícase polos seguintes elementos:

¿ Denominación: Administración e Finanzas.

¿ Nivel: formación profesional de grao superior.

¿ Duración: 2.000 horas.

¿ Familia profesional: Administración e Xestión.

¿ Nivel de Marco español de cualificacións para a educación superior: nivel 1; técnico superior.

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 superior en Administración e Finanzas determínase pola súa competencia xeral,

polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, polas unidades de

competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título segundo o referente europeo CINE-5b.

· Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais,

contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade,

xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou das persoas usuarias, e actuando segundo as normas de prevención de

riscos laborais e protección ambiental.

· Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

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

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas, información obtida e/ou necesidades detectadas.

c) Detectar necesidades administrativas ou de xestión da empresa de diversos tipos, a partir da análise da información dispoñible e do contorno.

d) Propor liñas de actuación encamiñadas a mellorar a eficiencia dos procesos administrativos en que interveña.

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

f) Xestionar os procesos de tramitación administrativa empresarial en relación ás áreas comercial, financeira, contable e fiscal, cunha visión

integradora destas.

g) Realizar a xestión contable e fiscal da empresa, segundo os procesos e os procedementos administrativos, aplicando a normativa e en

condicións de seguridade e calidade.

h) Supervisar a xestión de tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo de viabilidade de proxectos de investimento, seguindo as

normas e os protocolos establecidos.

i) Aplicar os procesos administrativos establecidos na selección, na contratación, na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos,

axustándose á normativa e á política empresarial.

j) Organizar e supervisar a xestión administrativa de persoal da empresa, axustándose á normativa laboral vixente e aos protocolos establecidos.

k) Realizar a xestión administrativa dos procesos comerciais, levando a cabo as tarefas de documentación e as actividades de negociación con

provedores, e de asesoramento e relación coa clientela.

l) Atender a clientela e as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial asegurando os niveis de calidade establecidos e axustándose a

criterios éticos e de imaxe da empresa ou da institución.
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m) Tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en diferentes organismos e administracións públicas, en prazo e

forma requiridos.

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito

profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da

comunicación.

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade e supervisar o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o

liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.

p) Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade utilizando vías eficaces de comunicación,

transmitindo a información ou coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do

seu traballo.

q) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e o do seu equipo supervisando e aplicando os procedementos de prevención de

riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

r) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos

procesos de produción ou prestación de servizos.

s) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido

da responsabilidade social.

t) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente,

participando activamente na vida económica, social e cultural.

. Contorno profesional

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade,

nomeadamente no sector servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento

nas tarefas laboral, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e a cidadanía, realizando

trámites administrativos coas administracións públicas e xestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta

propia, efectuando a xestión da súa empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como unha asesoría financeira ou laboral,

estudos de proxectos, etc.

·Obxectivos xerais

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Analizar e confeccionar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa, identificando a súa tipoloxía e a súa finalidade, para os

xestionar.

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

características, para os elaborar.

c) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da empresa, para elaborar documentos e comunicacións.

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación co seu emprego máis eficaz no tratamento da

información, para elaborar documentos e comunicacións.

e) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades relacionadas coa xestión empresarial.

f) Organizar as tarefas administrativas das áreas funcionais da empresa para propor liñas de actuación e mellora.

g) Identificar as técnicas e os parámetros que determinan as empresas, para clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos.

h) Recoñecer a relación entre as áreas comercial, financeira, contable e fiscal, para xestionar os procesos de xestión empresarial de forma

integrada.

i) Interpretar a normativa e a metodoloxía aplicables para realizar a xestión contable e fiscal.

j) Elaborar informes sobre os parámetros de viabilidade dunha empresa, recoñecer os produtos financeiros e os seus provedores, e analizar os

métodos de cálculo financeiros, para supervisar a xestión de tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo de viabilidade de proxectos

de investimento.
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k) Preparar a documentación e as actuacións que se deben desenvolver, interpretando a política da empresa, para aplicar os procesos

administrativos establecidos na selección, na contratación,na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos.

l) Recoñecer a normativa legal, as técnicas asociadas e os protocolos relacionados co departamento de recursos humanos, analizando a

problemática laboral e a documentación derivada, para organizar e supervisar a xestión administrativa do persoal da empresa.

m) Identificar a normativa, realizar cálculos, seleccionar datos, formalizar documentos e recoñecer as técnicas e os procedementos de negociación

con provedores e de asesoramento a clientes, para realizar a xestión administrativa dos procesos comerciais.

n) Recoñecer as técnicas de atención á clientela e ás persoas usuarias, e adecualas a cada caso, analizando os protocolos de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades relacionadas.

ñ) Identificar modelos, prazos e requisitos para tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en organismos e

administracións públicas.

o) Analizar e utilizar as oportunidades e os recursos de aprendizaxe relacionados coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e

as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presentan nos procesos e na organización do traballo e

da vida persoal.

q) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a

coordinación de equipos de traballo.

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia nos procesos de comunicación.

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos de traballo, para garantir ámbitos seguros.

u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á accesibilidade e o deseño universais.

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nas actividades e nos traballos realizados no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da

avaliación e da calidade e ser capaz de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

x) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

· 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.
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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 Unidade na que se trata de aspectos da innovación como fonte de creación de empresas e analízanse técnicas
e recursos para a xeración e a selección de ideas de negocio

A innovación e o
emprendedor. O plan
de empresa

15 10

2 Unidade na que os promotores presentaránse e explicarán o porqué do proxecto elexido e a actividade que a
empresa simulada vai a desenvolver.,

Presentación do
proxecto e dos
emprendedores. A
actividade da
empresa. Analise do
mercado e obxectivos

20 10

3 Unidade que trata aspectos relacionados co mercado e o seu análise e da futura distribución da producciónOrganización da
empresa. A promoción
e comercialización del
producto

30 10

4 Unidade na que se fai una análise da viabilidade da empresa desde diferentes puntos de vista: operativo,
financieiro, económico... e na que o alumnado elaborará o plano de aprovisionamento da empresa

Viabilidade técnica,
normatica e
económica do
Proxecto

65 40

5 Unidade na que se analiza como xestionar e levar para diante a posta en funcionamento da empresa con
especial mención a todos os trámites administrativos

Xestión da
documentación de
posta en marcha

20 20

6 Unidade que adicaremos a que os alumnos desenrolen o plan de RR.HH. da empresa: postos de traballo
necesarios e as súas categorías, a captación e selección do persoal, os salarios, etc .e outros departamentos
da empresa.

Xestión
departamental.
Resumo executivo e
exposición do
proxecto

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A innovación e o emprendedor. O plan de empresa 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os factores da innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de desenvolvemento económico e
creación de emprego.

CA1.2 Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten para a competitividade empresarial.

CA1.3 Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor económico e social.

CA1.4 Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista empresarial.

CA1.5 Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valorando os factores de risco asumidos en cada unha.

CA1.6 Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación destas.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 selección de ideas de negocio

 Proceso innovador na actividade empresarial.

 Factores de risco na innovación empresarial: facetas da persoa emprendedora.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Presentación do proxecto e dos emprendedores. A actividade da empresa. Analise do mercado e obxectivos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de negocio.

CA2.2 Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio factible.

CA2.3 Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio.

CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

CA2.7 Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel.

CA2.8 Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A persoa promotora e a idea.

 Selección de ideas de negocio.

 Plan de empresa.

 Análise de mercados.

 Actividade empresarial.

 Competencia.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Organización da empresa. A promoción e comercialización del producto 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos
marcados co proxecto. 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 Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.

CA3.3 Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.

CA3.4 Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins.

CA3.5 Identificáronse as funcións dentro da empresa

CA3.6 Seleccionouse a forma xurídica adecuada.

CA3.7 Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.

CA3.8 Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento.

CA3.9 Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu mantemento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Empresario ou empresaria.

 Empresa: clasificación, forma xurídica, obxectivos, organización funcional e responsabilidade social.

 Asignación de recursos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Viabilidade técnica, normatica e económica do Proxecto 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. SI

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 Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio.

CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

CA4.3 Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio.

CA4.4 Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

CA4.6 Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa.

CA4.7 Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de investimento.

CA4.8 Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor planificación na empresa.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Investimento na empresa.

 Fontes de financiamento

 Plan de viabilidade.

 Análise económico-financeira de proxectos de empresa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión da documentación de posta en marcha 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha dunha empresa, analizando os trámites legais e as actuacións necesarias que levan consigo a
realización do proxecto empresarial. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.

CA5.2 Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se elixa.

CA5.3 Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites.

CA5.4 Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa.

CA5.5 Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha.

CA5.6 Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social

CA5.7 Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administracións públicas á hora de abrir un negocio.

CA5.8 Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determinados tipos de negocios.

CA5.9 Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramitación e a posta en marcha dun negocio.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Trámites xerais para os diversos tipos de empresa.

 Tramites específicos. Negocios particulares.

 Autorizacións, instalación ou constitución.

 Inscricións en rexistros.

 Carnés profesionais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión departamental.Resumo executivo e exposición do proxecto 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da empresa.

CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos.

CA6.4 Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa.

CA6.5 Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.

CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento.

 Xestión comercial, de márketing e de recursos humanos na empresa.

 Xestión da contabilidade como toma de decisións, das necesidades de investimento e financiamento, e das obrigas fiscais.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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Os mínimos exixibles son os especificados nos criterios de avaliación que lle corresponden a cada unidade didáctica.

Establecerase un proceso de avaliación continua do módulo, tendo en conta que a materia e distinta en cada avaliación, dependendo das fases do

proxecto, poderanse recuperar independentemente no periodo establecido a principio de curso.

Aplicaranse os seguintes criterios de CALIFICACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL en cada avaliación:

ACTITUDINAIS: 10% DA NOTA INDIVIDUAL

 - Teranse en conta as faltas de asistencia

- Capacidade de traballo en grupo

- Entrega dos traballos, actividades propostas e capítulos do proxecto: As entregas que deba realizar o alumno tanto individual como en grupo

deberán ser efectuadas nas datas e nos plazos estipulados polo profesor e en condicións de presentación estimadas como pulcras e profesionales,

podendo ser valoradas negativamente

 CONGNOSCITIVOS E DE PROCEDEMENTO: 90% DA NOTA INDIVIDUAL

- Probas escritas que se realicen, a lo menos una por avaliación, que deberá superar con una nota igual ou superior a 5 para aplicarlle os demáis

criterios, e que ponderarán nunha porcentaxe axeitada ós contidos que se avalíen en cada unha delas.

 EXPOSICIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL

O plan de empresa realizarase en grupos que terán 2,3 ou 4 alumnos, según determine a profesora, dependendo da composición da clase.  Ó final

do primeiro trimestre o grupo entregará á profesora un traballo cos capítulos  realizados durante o trimestre e realizará unha exposición oral do

mesmo. Ó remate do curso cada grupo terá que entregar o plan de empresa totalmente rematado e expoñelo ante a profesora. Para a valoración

do plan de empresa terase en conta a calidade e organización dos traballos, claridade de conceptos, presentación, autonomía de grupo, iniciativa

de grupo, grao de innovación, exposición do proxecto e coherencia do mesmo. Calificarase de 0 a 10

A nota final do módulo será:

- 70% da nota da calificación FINAL INDIVIDUAL

- 30% da nota da ELABORACIÓN E  EXPOSICIÓN DO PROXECTO EN GRUPO

E preciso ter en conta as seguintes particularidades deste módulo

- Que nesta asignatura deberá desenvolverse un Plan de Empresa sobre unha Idea de Negocio proposta polo alumno/a/os/as

- Que esta Idea de Negocio deberá ser proposta polo/a/os/as alumno/a/os/as na UD1 e desenvolvida ao longo do curso

- Que o Plan de Negocio poderá ser desenvolvido de forma individual ou en grupo según indique a profesora, tendo en conta as características do

alumnado e da aula. Máximo 4 alumnos por grupo, agás casos excepcionais

 - Que si o funcionamento do grupo non garantiza o desenvolvemento correcto do Proxecto a profesora  poderá redistribuir o grupo,chegando

incluso a desfacer o grupo e crear proxectos individuais.

- Que este Plan de Negocio será desenvolvido mediante a entrega de Capítulos á profesora( a profesora establecerá o contido dos capítulos a

entregar en unción das unidades vistas nas clases), que revisará e devolverá de novo ó alumno/a/os/as para su rectificación

 - Que a entrega do proxecto , tanto en decembro como en marzo, unha vez rematado, será obrigatorio a exposición do mesmo diante da profesora

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

e , se a profesora o considera, os demáis alumnos, participando na exposición todos os membros do grupo, que serán avaliados individualmente

 A nota final do módulo será a que resulte da media aritmética simple das dúas avaliacións

 O alumno que non aprobase a primeira avaliación trimestral poderá recuperar durante o mes de Xaneiro mediante a entrega das fases do proxecto

non superadas na primeira avaliación, a exposición pública de todas as fases correspondentes á primeira avaliación, coas ponderacións ditas no

apartado Criterios de Cualificación, e cunha nota de recuperación resultante de dividir a nota,segundo as ponderacións dos criterios de

cualificación, por 1,2. Faise esta penalización ao obxeto de motivar ó alumnado  para que estude e realice as tarefas programadas no módulo

parao primeiro trimestre e que non as pospoña para as recuperacións.

 Proba final

Aqueles alumnos que teñan todas ou algunha parte suspensa deberán acudir a Proba Final

Si o alumno/a, debe repetir alguna das partes, na proba final respetarase a ponderación do 70 % e 30 %, debendo entregar o Proxecto correxido e

rectificado esixido a todos os alumnos durante o curso.

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

Os alumnos que deban recupera-lo módulo  do ciclo, no tempo de recuperación da F.C.T., terán que completar e/ou refacer  o proxecto

empresarial e expoñelo. Deberán tamén asistir ás clases de recuperación coa regularidade que en xeral teñen que manter e realizar as actividades

que se lles indique nas clases de recuperación. Para aprobar o módulo terán que ter una nota superior a 5 puntos, segundo os criterios expostos

na apartado 5 desta programación

- Probas escritas 70%

- Proxecto final 30%

En todo caso, a proba específica de recuperación diseñada ao remate do módulo para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos polo

método ordinario, efectuarase dacordo cos criterios e as ponderaciones establecidas nesta Programación

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

A avaliación continua do/a alumno/a require a asistencia regular ás clases.

Quen teña un total de faltas de asistencia non xustificadas ás aulas superior ó 10% do total do horario do módulo perderá o dereito, a avaliación

continua, a continuar co Procedemento ordinario de avaliación e coa Elaboración do Proxecto de Empresa que estuviese a realizar co seu grupo, e

deberá:

 - Presentarse a unha Proba Escrita Extraordinaria Final (proba de carácter obxectivo, que versará sobre o contido das UD (cos seus Anexos), así

como de todos os contidos facilitados polo profesor ó longo do curso.

 - En calquero dos dous casos, a nota ha de ser igual ou superior a 5
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Trimestralmente, coincidindo con cada avaliación, determinarase se o número de alumnos suspensos é aceptable ou polo contrario e tan alto que

debería cambiarse a metodoloxía docente para chegar a un número máis alto de alumnos, propoñendo máis traballos en equipo, exercicios máis

sinxelos e cambiando a disposición dos alumnos nos ordenadores, de tal xeito que poidan axudarse entre si, e evitando que uns entorpezan o

traballo de outros

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

Atención personalizada na aula.

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor.

Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido Normativamente.

Para o alumnado que non sexa capaz de realizar as actividades con eficiencia e autonomía, ou que non sexa capaz de rematalas no prazo de

tempo ordinario, elaborarase unha adaptación curricular que se corresponda coas súas capacidades. Como consecuencia desta adaptación

curricular o alumno terá que realizar un proxecto de empresa individual.

A adaptación curricular terá en conta só os obxectivos mínimos e ademais estes valoraranse de acordo coas capacidades do alumno.

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
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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

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
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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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