
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Afonso X O Sabio 2022/202315027873 Cambre

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0652 Xestión de recursos humanos 52022/2023 126105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo SONSOLES GARCÍA SAAVEDRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O entorno produtivo de Cambre está baseado en PEMES, fundamentalmente 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
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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 Proceso de
contratación

30 20

2 Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo

20 20

3 A seguridade social 20 20

4 Documentación da
xestión de RRHH

56 40
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Proceso de contratación 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. 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 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral.

CA1.2 Identificáronse as fases do proceso de contratación.

CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

CA1.4 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada colectivo, e os seus elementos.

CA1.5 Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as traballadoras.

CA1.6 Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.

CA1.7 Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.

CA1.8 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

CA1.9 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA1.10 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de contratación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Formalidades e documentación do proceso de contratación.

 Documentos relativos ás modalidades contractuais ordinarias e as súas características.

 Política laboral do Goberno: subvencións e axudas á contratación.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación relativa á contratación laboral na empresa.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Programa as tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo, aplicando a normativa e cubrindo a
documentación aparellada. 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 Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo.

CA2.2 Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.3 Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.4 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais implicadas nun proceso de modificación, suspensión ou extinción de
contrato de traballo.

CA2.5 Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral.

CA2.6 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de modificación, suspensión
ou extinción de contrato de traballo.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Modificación das condicións do contrato de traballo.

 Suspensión do contrato de traballo: causas e procedementos.

 Extinción do contrato de traballo.

 Xestión da documentación nos organismos públicos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A seguridade social 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os cálculos procedentes. 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 Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social.

CA3.2 Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a determinación de achegas á Seguridade Social.

CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

CA3.4 Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da Seguridade Social.

CA3.5 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais implicados no proceso de afiliación, alta, baixa e variación de datos.

CA3.6 Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e fiscalizadores en materia de seguridade social.

CA3.7 Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social.

CA3.8 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable xerada na tramitación documental coa
Seguridade Social.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Seguridade Social en España e outros organismos de previsión social: finalidade e campo de aplicación.

 0Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

 Estrutura administrativa da Seguridade Social.

 Réximes do sistema da Seguridade Social: xeral e especiais.

 Financiamento e prestacións da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

 Incumprimento das obrigas da parte empresarial: consecuencias.

 Liquidación de cotas á seguridade Social.

 Arquivo da información e a documentación.

 Sistemas de previsión social complementarios.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Documentación da xestión de RRHH 56

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Confecciona os documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos, aplicando a normativa. 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 Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais.

CA4.2 Precisouse o concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM ou outros índices, e a súa función na regulación salarial e nas prestacións da Seguridade Social.

CA4.3 Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do posto.

CA4.4 Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución.

CA4.5 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

CA4.6 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA4.7 Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.

CA4.8 Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.9 Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.10 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución e ingreso de declaración-
liquidación.

CA4.11 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable xerada no proceso de retribución.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Regulación legal da retribución.

 Salario: clases.

 Cálculo e confección de nóminas.

 Documentos de cotización á Seguridade Social.

 Declaración-liquidación de retencións á conta do IRPF.

 Outros conceptos: anticipos e outros servizos sociais.

 Comunicación cos organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución de recursos humanos.

 Arquivo da información e a documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

CA1.1. Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral. CA1.2. Identificáronse as fases do proceso de contratación.

CA1.2. Identificáronse as fases do proceso de contratación

CA1.3. Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

 CA1.4. Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a

cada colectivo, e os seus elementos.

 CA1.5. Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de traballo e ás características das empresas e dos

traballadores e as traballadoras.

 CA1.6. Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.

 CA1.7. Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.

 CA1.8. Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas

persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

 CA1.9. Comprobouse a inexistencia de erros.

 CA1.10. Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación

salientable no proceso de contratación.

 CA2.1. Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo.

 CA2.2. Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situación de modificación, suspensión e extinción do contrato de

traballo.

 CA2.3. Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

 CA2.4. Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas

persoas e os organismos oficiais implicadas nun proceso de modificación, suspensión

ou extinción de contrato de traballo.

 CA2.5. Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato

laboral.

 CA2.6. Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable

no proceso de modificación, suspensión ou extinción de contrato de traballo.

 CA3.1. Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social.

 CA3.2. Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a determinación de achegas á Seguridade Social.

 CA3.3. Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

 CA3.4. Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da Seguridade Social.

 CA3.5. Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas

persoas e os organismos oficiais implicados no proceso de afiliación, alta, baixa e variación de datos.

 CA3.6. Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e fiscalizadores en materia de seguridade social.

 CA3.7. Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social.

 CA3.8. Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable

xerada na tramitación documental coa Seguridade Social.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 CA4.1. Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais.

 CA4.2. Precisouse o concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM ou outros

índices, e a súa función na regulación salarial e nas prestacións da Seguridade Social.

 CA4.3. Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do posto.

 CA4.4. Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución.

 CA4.5. Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as

achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

 CA4.6. Comprobouse a inexistencia de erros.

 CA4.7. Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.

 CA4.8. Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración- liquidación das achegas á Seguridade Social e

ingresos á conta das retencións do IRPF.

 CA4.9. Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e

ingresos á conta das retencións do IRPF.

 CA4.10. Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas

persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución e ingreso

de declaración-liquidación.

 CA4.11. Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación

salientable xerada no proceso

de retribución.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para superar positivamente o módulo profesional  aplicaranse os seguintes criterios de avaliación:

-A avaliación do módulo dividirase en tres avaliacións coincidientes cos tres trimestres nos que se divide o curso. Para a superación do módulo

esixirase a superación de cada unha das unidades didácticas cunha nota mínima de 5.

-Realizaranse probas obxectivas de coñecemento de contido teórico, práctico ou teórico-práctico sobre as unidades didácticas .

-Poderá haber máis dunha proba dentro de cada unidade didáctica segundo a súa extensión. Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10 puntos

debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos para superar a unidade.

-Valorase a participación, realización de traballos e actividades, asistencia e puntualidade.

Notas trimestrais de avaliación:

-A nota trimestral calcularase, en base a 2 conceptos, da seguinte maneira:

-En cada avaliación realizarase polo menos unha proba  obxectiva (exame). En caso de realizarse dúas probas, a nota media das probas

obxectivas realizadas no trimestre ponderará nun 85% da nota trimestral de avaliación. A estes efectos a nota media obtida nos exames realizados

no trimestre multiplicase por 0,85.

 -O 15% restante corresponderá á realización de exercicios, a  participación na aula e a realización de traballos individuais ou grupais e outras

actividades propostos polo/a profesor/a.  Só ponderará se a media dos exames é como mínimo de 5 ou máis.

-Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a deberá ter unha nota global de 5 ou superior tras facer a media das dúas probas realizadas, non

sendo necesario unha calificación mínima para facer media.

-En caso de suspender a primeira delas, o alumno poderá recuperar os contidos suspensos na segunda proba, polo que aprobará a avaliación en

caso de superar esta última.

- Por regra xeral NON se farán recuperacións por trimestre.
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O número e datas das avaliacións axustarase á normativa oficial aplicable no centro.

NOTA FINAL

A efectos do cálculo da nota final, cada unha das unidades didácticas ponderará tal e como se establece no deseño da secuencia das mesmas

prevista no apdo 3.

Non é necesario acadar unha calificación mínima nunha avaliación para facer a media ponderada.

Aqueles alumnos que non alcancen unha calificación mínima de 5  trala media ponderada das distintas unidades didácticas terán que recuperar a

unidade ou unidadades pendentes na proba obxectiva final que se realizará no mes de xuño.

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

Para os alumnos que non acadaran os obxectivos previstos realizaranse actividades de apoio e unha proba de recuperación por trimestre. A

efectos de cálculo da nota media final, a nota das recuperacións será como máximo de 7 puntos, con independencia do resultado acadado nela.

 En todo caso, os alumnos de 1º  terán dereito a unha proba de recuperación final que se celebrará no mes de xuño e serán avaliados coincidindo

coa avaliación final de 1º curso. Esta proba considerarase superada cando o alumno obteña unha puntuación igual ou superior a 5.

Asemade, os alumnos que teñan algunha parte pendente por non ter superado as correspondentes recuperacións, poderán presentarse ao exame

final respectándose as partes aprobadas.

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

NOTA.-Aqueles alumnos que houberan perdido o dereito a avaliación continua por superar o 10 % de faltas no módulo correspondente serán

avaliados dos mesmos procedementos obtendo o 100% da puntuación dunha proba escrita a fin de curso.

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

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Ó final do ano realizase unha valoración global

Ó final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

Confrontación das observacións coas realizadas por outros profesores e coa información do titor

Realización dunha sesión específica de valoración dos alumnos ó final do primeiro mes de aulas

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

Consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias con seguimento do profesor

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais esta presente en todas as unidades didácticas que forman o módulo coa finalidade de formar

cidadáns e profesionais comprometidos cos valores dunha sociedade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Relatorios de xestores de de persoal.

-Asistencia a xuizos de contido social.

-Comentarios sobre noticias e persoeiros de actualidade.

-Visionado de películas e reportaxes de tema laboral.
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