
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Afonso X O Sabio 2019/202015027873 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 (*)

MP0654 Contabilidade e fiscalidade 92019/2020 188157

MPMP06_54 Contabilidade 92019/2020 11697

MPMP06_54 Fiscalidade 92019/2020 3630

MPMP06_54 Análise de estados contables e auditoría 92019/2020 3630

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA FERNANDA ROJO NEGRO,TANIA VIEITES SALGADO (Subst.)

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

As actividades profesionais asociadas a este módulo abranguen a xestión dos procesos de tramitación administrativa empresarial con relación ás

áreas comercial, financeira, contable e fiscal, cunha visión integradora destes procesos nas pequenas e medianas empresas de calquera  sector

de actividade.

O entorno produtivo de Cambre e concellos limítrofes está composto por pemes maioritariamente do sector servizos, 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.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0654_13

Resultados de
aprendizaxe

MP065
4_23

Result
ados

MP0654_33

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA1 RA2

1 PXC Pemes. O proceso
contable por operacións
comerciais

Coñecemento da estrutura e contido do Plan Xeral de
Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas. E
funcionamento das contas dos grupos 3, 4, 6 e 7 daquel

42 22 X X X

2 O inmovilizado non financeiro Estudo do grupo 2 do PXC: Activo non corrente e as
correccións valorativas dos seus elementos

23 12 X

3 Instrumentos financeiros Estudo das contas de activos e pasivos financeiros dos
grupos 5, 2 e 1 do PXC

21 11 X

4 Fondos propios, subvencións e
provisións

Estudo dos recursos propios, as subvencións, doazóns e
legados e as provisións do grupo 1 do PXC

10 5 X

5 Operacións derivadas do fin do
exercicio económico

Proceso de regularización ao peche do exercicio. E obtención
do imposto sobre beneficios e o seu rexistro contable

10 6 X X

6 As contas anuais Estudo da 3ª parte do PXC: As contas anuais e as súas
normas de elaboración

10 5 X

7 Impostos que gravan a
actividade empresarial

Análise dos impostos locais sobre actividades económicas, o
Imposto sobre Sociedades e o IRPF

36 19 X

8 Análise das contas anuais Coñecemento da situación da empresa, e a súa comparación
con outras do sector, a partir da análise das contas anuais

20 11 X

9 O proceso de auditoría na
empresa

Estudo do proceso de auditoría na empresa, describindo o
seu propósito dentro do marco normativo español

16 9 X

Total: 188

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 PXC Pemes. O proceso contable por operacións comerciais 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, aplicando a lexislación mercantil. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Normalización contable. PXC Pemes 4,011.1 Coñecer a estructura e contidos do PXCPEME

Existencias, compras e vendas. Criterios de valoración 6,022.1 Comprender o rexistro contable dás compras e vendas de existencias e
operacións relacionadas

Gastos e ingresos de explotación e financeiros 5,033.1 Coñecer o resto de gastos e ingresos que influen no resultado do
exercicio

Rexistros contables de tesouraría: pagamentos e cobramentos;
moeda extranxeira

7,044.1 Comprender o funcionamento das contas do Grupo 4, e os seus
pagamentos e cobramentos

Contabilización dunha empresa  simulada mediante aplicacións
informáticas.

20,055.1 Coñecer o uso do programa informático contable nas operacións
habituais dunha empresa

42TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 3 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Instalación e funcionamento do
programa

•

N 3 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Prestacións do programa para a
contabilización

•

S 7 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Definicións e relacións contables
fundamentais establecidas nos grupos, nos
subgrupos e nas contas principais do PXC

•

S 10 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Contabilización das operacións máis
habituais

•

S 7 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

PE.3 - Tipos de documentos mercantís•

S 7 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. PE.4 - Traspaso de información entre as
fontes de datos contables

•

N 3 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.3 - Copias seguridade e salvagarda dos
datos

•

S 11 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.5 - Correccións valorativas•

S 20 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.4 - Rexistro informático dos feitos
contables dun ciclo económico completo

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.6 - Rexistro en libros contables das
operacións do exercicio económico

•

N 3  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Copias seguridade e salvagarda dos
datos

•

N 3  CA3.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.6 - Copias seguridade e salvagarda dos
datos

•

S 3  CA3.11 Valorouse a aplicación das normas de protección de datos no proceso contable. LC.7 - Protección de datos no proceso
contable

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 0Rexistro contable da tesouraría.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Proceso contable por operacións comerciais.

 Contas de persoal: contas relacionadas coa Administración pública.

 Provisións de tráfico.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Normalización contable.
PXC Pemes - Explicarase o
PXCPEME e as súas partes

Explicación da
normalización contable
e estructura do PXC
Pemes

• Entender a
normalización contable
e a estructura do
PXCPemes

• Esquemas de
normalización e
estructura do
PXCPemes

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.

• LC.1 - Instalación e
funcionamento do
programa

•

LC.2 - Prestacións do
programa para a
contabilización

•

LC.3 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.6 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.7 - Protección de
datos no proceso
contable

•

PE.1 - Definicións e
relacións contables
fundamentais
establecidas nos grupos,
nos subgrupos e nas
contas principais do PXC

•

6,0Existencias, compras e
vendas. Criterios de
valoración - Explicarase o
funcionamento do Grupo 3,
contas do 6 e 7 e o IVE
básico relacionados coas
existencias

Explicación das
existencias e da xestión
do almacén, explicación
e realización de
exercicios de rexistro
contable no caso de
compras, vendas e
existencias, e das
correccións valorativas

• Realizar exercicios de
rexistro contable de
operacións de compra,
venda e existencias

• Exercicios contables• Libro de texto. Textos
de apoio. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Instalación e
funcionamento do
programa

•

LC.2 - Prestacións do
programa para a
contabilización

•

LC.3 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.5 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.6 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.7 - Protección de
datos no proceso
contable

•

PE.1 - Definicións e
relacións contables
fundamentais
establecidas nos grupos,
nos subgrupos e nas
contas principais do PXC

•

PE.2 - Contabilización
das operacións máis
habituais

•

PE.3 - Tipos de
documentos mercantís

•

PE.4 - Traspaso de
información entre as
fontes de datos
contables

•

PE.6 - Rexistro en libros
contables das
operacións do exercicio
económico

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Gastos e ingresos de
explotación e financeiros -
Explicaranse as contas dos
Grupos 6 e 7 non vistos na
actividade anterior

Explicación dos gastos
e ingresos de
explotación e
financeiros

• Realizar exercicios de
rexistro contable de
operacións de gastos e
ingresos de explotación
e financeiros

• Exercicios propostos• Libro de texto. Textos
de apoio. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Instalación e
funcionamento do
programa

•

LC.2 - Prestacións do
programa para a
contabilización

•

LC.3 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.5 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.6 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.7 - Protección de
datos no proceso
contable

•

PE.1 - Definicións e
relacións contables
fundamentais
establecidas nos grupos,
nos subgrupos e nas
contas principais do PXC

•

PE.2 - Contabilización
das operacións máis
habituais

•

PE.3 - Tipos de
documentos mercantís

•

PE.4 - Traspaso de
información entre as
fontes de datos
contables

•

PE.5 - Correccións
valorativas

•

PE.6 - Rexistro en libros
contables das
operacións do exercicio
económico

•

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Rexistros contables de
tesouraría: pagamentos e
cobramentos; moeda
extranxeira  - Explicarase
os provedores e acredores,
os clientes e debedores, os
efectos comerciais e a súa
xestión, as contas de
persoal e das
Administracións Públicas

Explicación da
necesidade e dos
rexistros contables de
tesouraría

• Facer operacións de
rexistro

• Os rexistros realizados• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio. Plan
Xeral Contabilidade.
Programa informático

• LC.1 - Instalación e
funcionamento do
programa

•

LC.2 - Prestacións do
programa para a
contabilización

•

LC.3 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.5 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.6 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.7 - Protección de
datos no proceso
contable

•

PE.1 - Definicións e
relacións contables
fundamentais
establecidas nos grupos,
nos subgrupos e nas
contas principais do PXC

•

PE.2 - Contabilización
das operacións máis
habituais

•

PE.3 - Tipos de
documentos mercantís

•

PE.4 - Traspaso de
información entre as
fontes de datos
contables

•

PE.6 - Rexistro en libros
contables das
operacións do exercicio
económico

•

20,0Contabilización dunha
empresa  simulada
mediante aplicacións
informáticas. - Explicarase
o funcionamento da
aplicación informática
contable

Explicación do
funcionamento do
programa e da
contabilización nunha
empresa simulada

• Realizar as operacións
contables da empresa
simulada no programa

• Exercicios contables
mediante aplicacións
informáticas

• Proxector e encerado.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Instalación e
funcionamento do
programa

•

LC.2 - Prestacións do
programa para a
contabilización

•

LC.3 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.4 - Rexistro
informático dos feitos
contables dun ciclo
económico completo

•

LC.5 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.6 - Copias
seguridade e salvagarda
dos datos

•

LC.7 - Protección de
datos no proceso
contable

•

42,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O inmovilizado non financeiro 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inmobilizado material e inversións inmobiliarias 7,011.1 Coñecer o tratamento contable do inmobilizado material, en curso e
inversións inmobiliarias

Inmobilizado intanxible 5,022.1 Compender o tratamento contable do inmobilizado intanxible

Correccións valorativas: Amortizacións e deterioros 6,033.1 Comprender as funcións das amortizacións e coñecer os métodos de
cálculo das cuotas de amortización

Arrendamentos e outras operacións similares 5,044.1 Coñecer o arrendamento e os seus tipos

23TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.1 - Cálculo e contabilización das
correccións de valor

•

S 15 CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. LC.1 - Métodos de amortización•

S 20 CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. PE.2 - Cálculos de amortización do
inmovilizado

•

S 15 CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta. PE.3 - Contabilización das amortizacións•

S 30 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.4 - Rexistro contable das correccións
valorativas do inmobilizado

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso contable do inmobilizado material e intanxible.

 Perdas sistemáticas de valor. Amortización. Perdas asistemáticos reversibles. Provisións. Perdas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor.

 Rexistro dos libros contables.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Inmobilizado material e
inversións inmobiliarias -
Explicarase o contido e
funcionamento dos
subgrupos 21, 22 e 23 do
PXCPEME

Explicación dos
subgrupos 21, 22 e 23
do PXCPemes

• Realizar exercicios de
rexistro contable de
operacións
relacionadas cos
subgrupos 21, 22 e 23
do PXCPemes

• exercicios propostos•

•

Libro de texto. Textos
de apoio. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Métodos de
amortización

•

PE.1 - Cálculo e
contabilización das
correccións de valor

•

PE.2 - Cálculos de
amortización do
inmovilizado

•

PE.3 - Contabilización
das amortizacións

•

PE.4 - Rexistro contable
das correccións
valorativas do
inmobilizado

•

5,0Inmobilizado intanxible -
Explicarase o contido e
funcionamento do subgrupo
20 do PXCPEME

Explicación do
subgrupo 20 do
PXCPemes

• Realizar rexistros
contables de
operacións
relacionadas co
subgrupo 20 do
PXCPemes

• Exercicios propostos do
subgrupo 20 do
PXCPemes

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable.

• LC.1 - Métodos de
amortización

•

PE.1 - Cálculo e
contabilización das
correccións de valor

•

PE.2 - Cálculos de
amortización do
inmovilizado

•

PE.3 - Contabilización
das amortizacións

•

PE.4 - Rexistro contable
das correccións
valorativas do
inmobilizado

•

6,0Correccións valorativas:
Amortizacións e deterioros -
Explicaranse as funcións
das amortizacións e os
deterioros de inmobilizado,
e os métodos de
amortización

Explicación das
correccións valorativas
do inmobilizado

• Realizar cálculos e
rexistros contables das
amortizacións e
deterioro do
inmobilizado

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Métodos de
amortización

•

PE.1 - Cálculo e
contabilización das
correccións de valor

•

PE.2 - Cálculos de
amortización do
inmovilizado

•

PE.3 - Contabilización
das amortizacións

•

PE.4 - Rexistro contable
das correccións
valorativas do
inmobilizado

•

5,0Arrendamentos e outras
operacións similares -
Explicarase o concepto de
arrendamento e os seus
tipos

Explicación do
arrendamento
financeiro (leasing) e
outras operacións
similares

• Facer rexistros de
arrendamento
financeiro e operacións
análogas

• Esquemas de
arrendamentos de
inmobilizado e os
supostos realizados

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• PE.4 - Rexistro contable
das correccións
valorativas do
inmobilizado

•

23,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instrumentos financeiros 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción. NRV 8ª e 9ª. Concepto e clases 1,011.1 Comprender e clasificar os instrumentos financeiros de activo

Activos financeiros: a custo amortizado; mantidos para
negociar; intereses e dividendos; baixa.

10,022.1 Conhecer e comprender a valoración dos activos financeiros nas
categorías da NRV 8ª

Pasivos financeiros: a custo amortizado; mantidos para
negociar;  empréstitos; baixa.

10,033.1 Conhecer e comprender a valoración dos pasivos financeiros nas
categorías da NRV 9ª

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.1 - Contabilización sobre os
instrumentos financeiros

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Fontes de financiamento alleas.

 Rexistro contable das operacións financeiras.

 Rexistro dos libros contables.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Introducción. NRV 8ª e 9ª.
Concepto e clases -
Explicarase a definición e
clasificación dos
instrumentos financeiros

Explicación das normas
de rexistro e valoración
do PXCPemes dos
instrumentos
financeiros

• Identificar os diferentes
instrumentos
financeiros

• Relación dos
instrumentos
financeiros

• Textos de apoio.  Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade

• PE.1 - Contabilización
sobre os instrumentos
financeiros

•

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Activos financeiros: a custo
amortizado; mantidos para
negociar; intereses e
dividendos; baixa. -
Explicaranse os activos
financeiros para os efectos
da súa valoración

Explicación e
realización de
exercicios dos activos
financeiros e as súas
clases

• Facer exercicios de
cálculo e rexistro dos
activos financeiros

• Exercicios de cálculo e
rexistros contables
relacionados cos
activos financeiros

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Contabilización
sobre os instrumentos
financeiros

•

10,0Pasivos financeiros: a custo
amortizado; mantidos para
negociar;  empréstitos;
baixa. - Explicaranse os
pasivos financeiros para os
efectos da súa valoración

Explicación e
realización de
exercicios das clases
de pasivos financeiros

• Facer cálculos e
rexistros contables de
pasivos financeiros

• Exercicios de cálculos e
rexistros contables
sobre pasivos
financeiros

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Contabilización
sobre os instrumentos
financeiros

•

21,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Fondos propios, subvencións e provisións 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fontes de financiamento propias. Constitución da empresa 4,011.1 Comprender as fontes de financiación propia e o proceso de constitución
societaria

Subvencións, doazóns e legados 3,022.1 Comprender a contabilización das subvencións, doazóns e legados

Provisións e continxencias 3,033.1 Comprender o tratamento contable das provisións

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.1 - Rexistro contable da financiación
propia

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Fondos propios e creación da empresa.

 Rexistro dos libros contables.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Fontes de financiamento
propias. Constitución da
empresa - Describiranse os
recursos propios da
empresa e o proceso de
constitución dunha
sociedade

Explicación sobre as
fontes de financiamento
propias

• Facer operacións de
rexistro contable da
constitución da
empresa

• Os exercicios propostos• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Rexistro contable
da financiación propia

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Subvencións, doazóns e
legados - Explicarase o o
subgrupo 13 do PXCPeMes

Explicación sobre as
subvencións, doazóns
e legados

• Identificar as
subvencións, doazóns
e legados. Realizar
rexistros contables

• Os exercicios propostos• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Rexistro contable
da financiación propia

•

3,0Provisións e continxencias -
Describiranse as provisións
do subgrupo 14 do
PXCPeMes

Explicación sobre as
provisións e
continxencias do
PXCPemes

• Identificar as diferentes
provisións e
continxencias

• Os exercicios propostos• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Rexistro contable
da financiación propia

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Operacións derivadas do fin do exercicio económico 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Proceso de regularización: valoración a custo amortizado,
reclasificación, amortizacións, deterioros, ajustes por
periodificación, etc

4,011.1 Comprender o proceso de regularización ao peche do exercicio
económico

Cálculo e contabilización do imposto sobre beneficios 5,022.1 Conhecer o esquema liquidatorio do imposto sobre sociedades e o seu
tratamento contable

Bº do exercicio económico. Peche. Distribución do resultado 1,033.1 Comprender o proceso de regularización de gastos e ingresos e o peche
dos libros contables

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.7 Identificouse a estrutura e o xeito de elaboración do balance de comprobación de
sumas e saldos.

LC.1 - Estructura do balance de
comprobación de sumas e saldos

•

S 20 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.1 - Rexistro contable da periodización•

S 20 CA2.6 Obtívose o resultado por medio do proceso de regularización. PE.2 - Proceso de regularización e
obtención do resultado

•

S 10 CA2.7 Rexistrouse a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións
propostas.

PE.3 - Distribución do resultado•

S 40 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.4 - Rexistro contable das operacións do
fin do exercicio

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

  Balances de comprobación de sumas e saldos.

 Proceso de regularización.

 Periodización contable: rexistros contables do imposto sobre sociedades.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Proceso de regularización:
valoración a custo
amortizado, reclasificación,
amortizacións, deterioros,
ajustes por periodificación,
etc - Explicaranse as
operacións necesarias para
efectuar o peche e elaborar
as contas anuais

Explicación e
realización de
exercicios sobre o
proceso de
regularización no fin de
exercicio económico

• Realizar cálculos e
rexistros contables do
proceso de
regularización no fin de
exercicio económico

• Os exercicios propostos• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Estructura do
balance de
comprobación de sumas
e saldos

•

PE.1 - Rexistro contable
da periodización

•

PE.4 - Rexistro contable
das operacións do fin do
exercicio

•

5,0Cálculo e contabilización do
imposto sobre beneficios -
Describirase o imposto
devengado no exercicio:
corrente e diferido; e a súa
contabilización

Explicación e
realización de
exercicios de cálculo e
rexistro contable do
imposto de beneficios

• Facer cálculos e
rexistros contables do
imposto de beneficios

• Os rexistros realizados• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.2 - Proceso de
regularización e
obtención do resultado

•

PE.3 - Distribución do
resultado

•

PE.4 - Rexistro contable
das operacións do fin do
exercicio

•

1,0Bº do exercicio económico.
Peche. Distribución do
resultado - Describirase a
regularización de gastos e
ingresos, o peche de
contas patrimoniais.
Esquema de distribución do
beneficio económico

Explicación do
beneficio económico,
peche do exercicio e
distribución do
resultado

• Realizar rexistros
contables de peche do
exercicio e distribución
do resultado

• Os rexistros realizados• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• PE.2 - Proceso de
regularización e
obtención do resultado

•

PE.3 - Distribución do
resultado

•

PE.4 - Rexistro contable
das operacións do fin do
exercicio

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 As contas anuais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, aplicando a lexislación mercantil. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comunicación da información contable. Normas de elaboración
das contas anuais

2,011.1 Comprender os instrumentos do proceso de información financeira

Contas anuais: Balance, Perdas e Ganancias, ECPN e
Memoria

7,022.1 Conhecer a forma de confeccionar as contas anuais aplicando os criterios
do PXCPeMes

Depósito e publicación.  Feitos posteriores ao peche 1,033.1 Conhecer a regulación legal do depósito e publicación das contas anuais

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Determinouse a estrutura da conta de perdas e ganancias, diferenciando os tipos de
resultado que integran.

PE.1 - Conta de perdas e ganancias•

S 15 CA3.2 Determinouse a estrutura do balance de situación indicando as relacións entre as
epígrafes.

PE.2 - Balance de situación•

S 15 CA3.3 Estableceuse a estrutura da memoria, o estado de cambios no patrimonio e o estado
de fluxos de efectivo.

PE.3 - Memoria, ECPN•

S 13 CA3.4 Confeccionáronse as contas anuais aplicando os criterios do PXC e utilizáronse as
aplicacións informáticas correspondentes.

LC.1 - Confección das contas anuais•

S 10 CA3.5 Determináronse os libros contables obxecto de legalización para a súa presentación
ante os organismos correspondentes.

LC.2 - Legalización dos libros contables•

S 10 CA3.6 Verificáronse os prazos de presentación legalmente establecidos nos organismos
oficiais correspondentes.

PE.4 - Presentación das contas anuais•

S 10 CA3.7 Cubríronse os formularios de acordo coa lexislación mercantil, utilizando aplicacións
informáticas.

PE.5 - Formularios con uso de programa
informático

•

N 5 CA3.8 Comprobouse a veracidade e a integridade da información contida nos ficheiros
xerados pola aplicación informática.

LC.3 - Comprobación da veracidade dos
ficheiros da aplicación informática

•

S 7 CA3.9 Valorouse a importancia das contas anuais como instrumentos de comunicación
interna e externa, e información pública.

LC.4 - Importancia da información
suministrada polas contas anuais

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Rexistro dos libros contables.

 Comunicación da información contable.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Contas anuais: normas para a súa elaboración.

 Balance de situación.

 Conta de perdas e ganancias.

 Estado de cambios no patrimonio neto.

 Estado de fluxos de efectivo.

 Memoria.

 Depósito e publicación das contas anuais.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Comunicación da
información contable.
Normas de elaboración das
contas anuais -
Describirase a formulación
dos estados financeiros e
as normas de elaboración
daqueles

Explicación sobre a
necesidade da
comunicación da
información contable e
das normas de
elaboración das contas
anuais

• Identificar a necesidade
da comunicación da
información contable e
das normas de
elaboración das contas
anuais

• Os exercicios propostos• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Confección das
contas anuais

•

LC.4 - Importancia da
información suministrada
polas contas anuais

•

7,0Contas anuais: Balance,
Perdas e Ganancias, ECPN
e Memoria - Describiranse
os modelos de cada un dos
documentos que compoñen
as contas anuais e os
criterios para elaboralos

Explicación da
elaboración do
Balance, Perdas e
ganancias, ECPN e
Memoria

• Facer exercicios de
elaboración do
Balance, Perdas e
ganancias, ECPN e
Memoria

• Os exercicios propostos• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Confección das
contas anuais

•

LC.3 - Comprobación da
veracidade dos ficheiros
da aplicación informática

•

PE.1 - Conta de perdas e
ganancias

•

PE.2 - Balance de
situación

•

PE.3 - Memoria, ECPN•

PE.5 - Formularios con
uso de programa
informático

•

1,0Depósito e publicación.
Feitos posteriores ao peche
- Describirase o regulado
en canto ao déposito e
publicación no RM das
contas anuais

Explicación sobre as
normas de depósito e
publicación das contas
anuais

• Identificar as normas de
depósito e publicación
das contas anuais

• Exercicios realizados• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• LC.2 - Legalización dos
libros contables

•

LC.4 - Importancia da
información suministrada
polas contas anuais

•

PE.4 - Presentación das
contas anuais

•

PE.5 - Formularios con
uso de programa
informático

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Impostos que gravan a actividade empresarial 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao de sociedades e ao imposto sobre a renda das
persoas físicas, aplicando a normativa de carácter mercantil e fiscal. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os impostos locais 4,011.1 Conhecer a estructura impositiva local española, os impostos locais sobre
actividades económicas: IAE, IBI; ITPyAJD

O imposto sobre a renda das persoas físicas 18,022.1 Conhecer os elementos tributarios deste imposto e a liquidación do
mesmo

O Imposto sobre sociedades 14,033.1 Conhecer os elementos tributarios deste imposto, liquidación do mesmo e
contabilización

36TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto. PE.1 - Normativa legal dos impostos•

S 5 CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o
procedemento de declaración-liquidación dos impostos.

LC.1 - Modelos tributarios de liquidación dos
impostos

•

S 5 CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas
fiscais.

PE.2 - Prazos para o cumprimento das
obrigas fiscais

•

S 15 CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos
impostos que gravan a actividade económica.

PE.3 - Cálculos sobre os elementos
tributarios dos impostos que gravan a
actividade económica

•

S 15 CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos
utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.

LC.2 - Documentación das declaracións dos
impostos usando programas informáticos

•

S 10 CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con
valoración da eficiencia desta vía.

LC.3 - Ficheiros necesarios para a
presentación telemática dos impostos

•

S 8 CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios. PE.4 - Conceptos contables e tributarios•

S 12 CA1.8 Diferenciouse entre resultado contable e resultado fiscal, e especificáronse os
procedementos para a conciliación de ambos.

PE.5 - Diferencia entre resultado contable e
fiscal

•

S 15 CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas
fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes.

PE.6 - Contabilización dos feitos
relacionados cas obrigas fiscais e os
axustes correspondentes

•

S 5  CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento
das obrigas fiscais.

LC.4 - Consecuencias da falta de rigor no
cumprimento das obrigas fiscais

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

- 20 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

Contidos

 Impostos locais sobre actividades económicas.

 Imposto sobre sociedades: xestión do imposto.

 Desenvolvemento xeral do cálculo do imposto: contabilidade e imposto de sociedades.

 Imposto sobre a renda das persoas físicas: métodos de cálculo da base impoñible; réximes especiais; xestión do imposto.

 Documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos.

 Aplicacións informáticas de liquidación de impostos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os impostos locais -
Estructura da imposición
local en España

Explicación e esquema
sobre os tributos locais
e clases

• Realizar un esquema
coas principais figuras
impositivas locais e cos
elementos básicos de
cada tributo

• Esquema cos impostos
locais que gravan a
actividade empresarial
e os seus elementos
básicos

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado

• LC.2 - Documentación
das declaracións dos
impostos usando
programas informáticos

•

LC.4 - Consecuencias da
falta de rigor no
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.1 - Normativa legal
dos impostos

•

PE.2 - Prazos para o
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.3 - Cálculos sobre os
elementos tributarios dos
impostos que gravan a
actividade económica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0O imposto sobre a renda
das persoas físicas -
Aspectos do imposto e
liquidación do mesmo

Explicación do IRPF e
presentación dun
esquema resume.
Explicación das obrigas
e identificación da
normativa legal.
Realización de cálculos
de IRPF e de
liquidacións

• Identificación do
imposto, dos diferentes
réximes de
determinación da BI.
Esquema sobre as
obrigas formais.
Cálculos de aplicación
do IRPF e de
liquidacións

• Esquemas propostos.
Exercicios de cálculo

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Documentos
oficiais. Internet

• LC.1 - Modelos
tributarios de liquidación
dos impostos

•

LC.2 - Documentación
das declaracións dos
impostos usando
programas informáticos

•

LC.3 - Ficheiros
necesarios para a
presentación telemática
dos impostos

•

LC.4 - Consecuencias da
falta de rigor no
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.1 - Normativa legal
dos impostos

•

PE.2 - Prazos para o
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.3 - Cálculos sobre os
elementos tributarios dos
impostos que gravan a
actividade económica

•

PE.4 - Conceptos
contables e tributarios

•

PE.6 - Contabilización
dos feitos relacionados
cas obrigas fiscais e os
axustes correspondentes

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0O Imposto sobre
sociedades - Aspectos do
imposto e liquidación do
mesmo

Explicación do imposto
sobre sociedades e
presentación dun
esquema resume.
Explicación das obrigas
e identificación da
normativa legal.
Realización de cálculos
de IS e de liquidacións

• Identificación dos
elementos tributarios do
IS. Esquema sobre as
obrigas formais.
Cálculos de aplicación
do IS e de liquidacións

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio.  Libro
de texto. Proxector e
encerado. Documentos
oficiais. Internet

• LC.1 - Modelos
tributarios de liquidación
dos impostos

•

LC.2 - Documentación
das declaracións dos
impostos usando
programas informáticos

•

LC.3 - Ficheiros
necesarios para a
presentación telemática
dos impostos

•

LC.4 - Consecuencias da
falta de rigor no
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.1 - Normativa legal
dos impostos

•

PE.2 - Prazos para o
cumprimento das obrigas
fiscais

•

PE.3 - Cálculos sobre os
elementos tributarios dos
impostos que gravan a
actividade económica

•

PE.4 - Conceptos
contables e tributarios

•

PE.5 - Diferencia entre
resultado contable e
fiscal

•

PE.6 - Contabilización
dos feitos relacionados
cas obrigas fiscais e os
axustes correspondentes

•

36,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Análise das contas anuais 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora informes de análise sobre a situación económico-financeira e patrimonial dunha empresa, interpretando os estados contables. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción. Clasificación funcional do balance 3,011.1 Comprender o balance clasificado en masas patrimoniais para realizar a
súa análise

Análise patrimonial e financeira 10,022.1 Comprender e realizar a análise patrimonial e financeira do balance e
entender o seu significado

Análise económica. O albor de rendibilidade. O apancamento
financeiro

7,033.1 Comprender e calcular os ratios de rendibilidade

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Definíronse as funcións das análises económico-financeira, patrimonial e de
tendencia e proxección, e establecéronse as súas diferenzas.

PE.1 - Funcións das análises económico,
financeira e patrimonial

•

S 10 CA1.2 Seleccionouse a información salientable para a análise dos estados contables que a
proporcionan.

PE.2 - Información salientable das contas
anuais para a súa análise

•

S 10 CA1.3 Identificáronse os instrumentos de análise máis significativos e describiuse a súa
función.

LC.1 - Instrumentos de análise máis
significativos

•

S 30 CA1.4 Calculáronse as diferenzas, as porcentaxes, os índices e as razóns máis salientables
para a análise económica, financeira e de tendencia e proxección.

PE.3 - Ratios de análise patrimonial,
económica e financeira

•

S 5 CA1.5 Realizouse un informe sobre a situación económico-financeira da empresa derivada
dos cálculos realizados, en comparación cos exercicios anteriores e coa media do sector.

PE.4 - Informe comparativo da situación
económico-financeira da empresa

•

S 10 CA1.6 Obtivéronse conclusións con respecto á liquidez, a solvencia, a estrutura financeira e
as rendibilidades da empresa.

PE.5 - Conclusións sobre liquidez,
solvencia, estructura financeira e
rendibilidade

•

S 5 CA1.7 Valorouse a importancia da análise dos estados contables para a toma de decisións
na empresa e a súa repercusión con respecto aos implicados nesta (stakeholders).

PE.6 - Importancia da análise dos estados
contables

•

S 15 CA1.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes. LC.2 - Análises por medio de programas
informáticos

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Obxectivo da análise dos estados contables.

 Clasificación funcional do balance.

 Análises patrimonial, financeira a través de razóns e económica.
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Contidos

 Aplicacións informáticas de análise dos estados contables.

 Indicadores de calidade nos procesos de análise da información contable

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Introducción. Clasificación
funcional do balance -
Clasificación do balance en
masas patrimoniais co fin
de poder realizar a súa
análise

Explicación e
realización de
exercicios sobre a
clasificación funcional
do balance

• Identificar e realizar
esquemas e exercicios
sobre clasificación en
masas patrimoniais do
balance

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio. Libro
de texto. Proxector e
encerado. Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• PE.2 - Información
salientable das contas
anuais para a súa
análise

•

10,0Análise patrimonial e
financeira - Análise
patrimonial: fondo de
manobra e equilibrios patri-
moniais; análise financeira:
ratios de liquidez, solvencia
e endebedamento

Explicación e
realización de
exercicios sobre os
ratios da análise
patrimonial e financeira

• Facer esquemas e
realizar exercicios
sobre análise
patrimonial e financeira
dos estados contables

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Instrumentos de
análise máis
significativos

•

LC.2 - Análises por
medio de programas
informáticos

•

PE.1 - Funcións das
análises económico,
financeira e patrimonial

•

PE.3 - Ratios de análise
patrimonial, económica e
financeira

•

PE.4 - Informe
comparativo da situación
económico-financeira da
empresa

•

PE.5 - Conclusións sobre
liquidez, solvencia,
estructura financeira e
rendibilidade

•

PE.6 - Importancia da
análise dos estados
contables

•

7,0Análise económica. O albor
de rendibilidade. O
apancamento financeiro -
Análise económica: ratios
de rendibilidade

Explicación e
realización de
operacións de análise
económica dos estados
contables

• Facer esquemas e
exercicios de análises
económicas das contas
anuais

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Plan Xeral
Contabilidade
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Instrumentos de
análise máis
significativos

•

LC.2 - Análises por
medio de programas
informáticos

•

PE.1 - Funcións das
análises económico,
financeira e patrimonial

•

PE.3 - Ratios de análise
patrimonial, económica e
financeira

•

PE.4 - Informe
comparativo da situación
económico-financeira da
empresa

•

PE.5 - Conclusións sobre
liquidez, solvencia,
estructura financeira e
rendibilidade

•

PE.6 - Importancia da
análise dos estados
contables

•
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20,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 O proceso de auditoría na empresa 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza o proceso de auditoría na empresa e describe o seu propósito dentro do marco normativo español. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Marco legal da auditoría. Concepto e clases 2,011.1 Conhecer a normativa española da auditoría, a súa clasificación e o seu
propósito

As normas técnicas de auditoría 3,022.1 Comprender as normas técnicas de auditoría

Obrigatoriedade e responsabilidade da empresa 2,033.1 Comprender a obriga de auditar e as obrigas da entidade auditar

Réxime dos auditores. Planificación da auditoría. O informe de
auditoría.

9,044.1 Conhecer as distintas fases do proceso de auditoría e normas a aplicar
en cada unha. Opinións do auditor

16TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Delimitouse o concepto de auditoría, as súas clases (interna e externa) e o seu
propósito.

PE.1 - Concepto de auditoría e as súas
clases (interna e externa)

•

S 10 CA2.2 Sinaláronse os órganos e a normativa que atinxen a auditoría en España. PE.2 - Normativa da auditoría•

S 5 CA2.3 Verificáronse as facultades e as responsabilidades dos auditores. LC.1 - Responsabilidade do auditor•

S 20 CA2.4 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de auditoría e os fluxos de
información que se xeran en cada un.

PE.3 - Fases dun proceso de auditoría•

S 20 CA2.5 Determináronse as partes dun informe de auditoría. PE.4 - Informe de auditoría•

S 8 CA2.6 Valorouse a importancia da obrigatoriedade dun proceso de auditoría. PE.5 - Obligatoriedade da auditoría•

S 8 CA2.7 Valorouse a importancia da colaboración do persoal da empresa nun proceso de
auditoría.

PE.6 - Responsabilidade da empresa na
auditoría

•

S 10 CA2.8 Recoñecéronse as tarefas que debe realizar a empresa nun proceso de auditoría
interna ou externa.

PE.7 - Tarefas da empresa na auditoría•

S 9 CA2.9 Contabilizáronse os axustes e as correccións contables derivadas de propostas do
informe de auditoría.

LC.2 - Rexistro contable dos axustes
propostos no informe

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Auditoría: definición, obxecto e clasificación. Auditoría en España. Normas de auditoría. Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

 Obrigatoriedade e responsabilidade da empresa nun proceso de auditoría.

 Fases e contido da auditoría.

 Réxime de habilitación dos auditores. Facultades e responsabilidades dos auditores. Nomeamento dos auditores.

 Axustes e correccións contables.

 Informe dos auditores de contas.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Marco legal da auditoría.
Concepto e clases - Marco
normativo español da
auditoría. Clases

Explicación sobre a
normativa legal da
auditoría en España, e
definición e explicación
das clases de auditoría

• Identificar as normas
reguladoras da
auditoría

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Textos legais.
Internet

• PE.1 - Concepto de
auditoría e as súas
clases (interna e externa)

•

PE.2 - Normativa da
auditoría

•

3,0As normas técnicas de
auditoría - Normas de
carácter xeral e sobre
execución do traballo

Explicación e
realización de esquema
sobre as normas
técnicas de auditoría

• Identificar e facer
esquemas sobre as
normas técnicas de
auditoría

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio  Libro
de texto. Proxector e
encerado. Textos
legais. Internet.

• PE.2 - Normativa da
auditoría

•

PE.5 - Obligatoriedade
da auditoría

•

PE.7 - Tarefas da
empresa na auditoría

•

2,0Obrigatoriedade e
responsabilidade da
empresa - Marco legal da
auditoría en relación coas
empresas

Explicación sobre a
obligatoriedade e
responsabilidade da
empresa na auditoría

• Identificación das
obrigas da empresa na
auditoría

• Esquemas• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Textos legais.
Internet

• PE.5 - Obligatoriedade
da auditoría

•

PE.6 - Responsabilidade
da empresa na auditoría

•

9,0Réxime dos auditores.
Planificación da auditoría. O
informe de auditoría. -
Habilitación dos auditores.
Fases do proceso.
Estructura do informe de
auditoría

Explicación do réxime
dos auditores.
Explicación e
realización de
esquemas das fases da
auditoría hasta o
informe de auditoría

• Identificación do réxime
dos auditores.
Realización de
esquemas do proceso
de auditoría hasta o
informe dos auditores

• Esquemas e exercicios
propostos

• Textos de apoio  Libro
de texto Proxector e
encerado Textos legais.
Internet

• LC.1 - Responsabilidade
do auditor

•

LC.2 - Rexistro contable
dos axustes propostos
no informe

•

PE.3 - Fases dun
proceso de auditoría

•

PE.4 - Informe de
auditoría

•

16,0TOTAL
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Para superar positivamente o módulo profesional aplicaranse os seguintes criterios de avaliación:

1. Realizaranse probas escritas sobre cada unha das unidades didácticas con contido teórico, práctico ou teórico-práctico.

Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10 puntos debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos para superar a unidade. Farase unha ou dúas

probas por cada unidade didáctica, en función do tempo adicado a cada unidade

2. Valorarase a realización de traballos e actividades.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Notas trimestrais de avaliación.

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

 Probas escritas. A nota media das probas escritas realizadas no trimestre ponderará polo menos nun 90% da nota trimestral de avaliación. A

 A realización de traballos e actividades ponderará non mais dun 10%. Se nalgun trimestre non se propón a realización de traballos ou

actividades, ou estas son escasas, a nota da trimestral poderá formarse exclusivamente coa media ponderada das probas escritas.

Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a deberá ter unha nota global de 5 ou superior e ter aprobadas todas as probas escritas realizadas,

na fase de avaliación ou na de recuperación.

Se a nota global resultante é de 5 ou superior pero ten suspensa algunha proba escrita a nota trimestral será de 4. Se o alumno/a non entrega

algunha tarea encargada polo profesor, a nota de avaliación non poderá ser superior a 4 ainda que a nota media das probas escritas sexa de 5 ou

superior.

Nota final.

1.-Para superar o módulo o alumno deberá ter unha nota de 5 ou superior en todas as probas obxectivas realizadas

2.-A proba de avaliación da unidade didáctica 4 acumula os contidos das unidades 1, 2, 3 ,4 E 5, e polo tanto serve para recuperar as probas

anteriores. En calquera caso para o cálculo da nota media das unidades 1, 2, 3, 4 E 5 teranse en conta todas as notas obtidas nas probas

realizadas.

3.-As probas obxectivas non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva final que se realiza antes da avaliación previa á FCT.

4.-Para o cáculo da nota final ponderaranse as diferentes unidades didácticas do seguinte xeito:

Unidades 1, 2, 3  4  e o  50%

Unidade 6 5%

Unidade 7 40%

Unidade 8 5%

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

Despois da segunda avaliación, a realizar no mes de marzo, durante o período de abril a xuño establecese un novo período no que o

alumnadosuspenso poderá recuperar a materia avaliada negativamente no período ordinario. A tal fin recuperarase de forma individualizada cada

unha dasunidades formativas.O alumnado que non superase as probas obxectivas terá unha nova oportunidade para superalas.

Aquel alumnado que non presentase no seu prazo os traballos ou actividades terá un novo prazo para presentalas.

As novas cualificacións modificarán as anteriores para calcular a nova nota media tanto das unidades formativas como do módulo.As condicións

para superar as unidades formativas suspensas e no seu caso o módulo serán as mesmas que as expostas no apartado

Proba obxectiva final.

O remate do curso, despois da terceira avaliación parcial e antes da avaliación final, realizarase unha proba obxectiva final na que cada alumno/a

recuperará a/as unidades didácticas que non teña superadas. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter unha nota
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mínima de 5 para superala.

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

Procedemento de avaliación do alumnado con perda do dereito á 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 presentarse as probas parciais obxectivas de cada unidade

didáctica e mesmo perderá as cualificacións parciais das unidades didácticas ás que se teña presentado.

Estes/as alumnos/as serán avaliados mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a programación

do módulo. Para estes/as alumnos/as a nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final e deberán obter unha nota de 5 ou

superior para superar o módulo profesional.

Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente

Esta  proba, terá tres partes, unha por cada unidade formativa, que se deberán aprobar, cada unha delas, para superar o módulo de contabilidade

efiscalidade.A cualificación final será a media ponderada das rtes calificacions aneriores

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 curso realizarase unha valoración global.

Tamén ó final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente.

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 curso.

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. As medidas de adaptación curricular

consistirán básicamente 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 terase en conta en todas as unidades didácticas que forman o módulo, coa finalidade de formar

cidadáns e profesionais comprometidos cos valores dunha sociedade democrática.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As previstas na programación do departamento
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