
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 Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 62019/2020 192160

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA

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 e concellos limítrofes está composto por PEMES maioritariamente do sector servizos. A programación está

orientada a este tipo de empresas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0448_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 O sistema financeiro español. Conocimiento del concepto, funciones e composición del
sistema financeiro

10 10 X

2 Cálculo financeiro. Xuro simple
e composto

Determinación de cálculos financeiros básicos 62 50 X

3 Productos financeiros Diferenciación dos instrumentos financeiros 40 10 X X

4 Operacións bancarias Determinación das operacións bancarias básicas 40 20 X

5 Control de tesouraría Control da caixa e do banco. Cobros e pagos 40 10 X

Total: 192

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

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O sistema financeiro español. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clasificación do sistema financeiro 6,011.1 Clasificar e describir as entidades e institucións do sistema financeiro
español

Mercados financeiros 4,022.1 Diferenciar os mercados do sistema financeiro

10TOTAL

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 (%)

S 30 CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no
sistema financeiro español.

PE.1 - Relación das entidades do sistema•

S 35 CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e
describíronse as súas principais características.

PE.2 - Características e funcións das
entidades

•

S 35 CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos
produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa.

PE.3 - Relación dos mercados e produtos
empregados

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Institucións financeiras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España, banca privada e caixas de aforros.

 Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras.

 Mercados financeiros.

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)

6,0Clasificación do sistema
financeiro - Explicarase as
entidades e institucións do
sistema

Explicación das
institucións que
constitúen os sistema
financeiro españool

• Realizar esquemas da
teoría explicada

• Un esquema do
sistema financeiro
español

• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.1 - Relación das
entidades do sistema

•

PE.2 - Características e
funcións das entidades

•

4,0Mercados financeiros -
Explicaranse os distintos
mercados do sistema

Clasificación dos
mercados financeiros

• Completará mais
información en internet

• Material obtido
reunificado

• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.3 - Relación dos
mercados e produtos
empregados

•

10,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Cálculo financeiro. Xuro simple e composto 62

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Capitalización simple e actualización simple 20,011.1 Diferenciar entre as leis financeiras de capitalización simple e de
actualización simple

Cálculo do xuro simple e composto 22,022.1 Calcular o xuro simple e composto de diversos instrumen-tos financeiros

Cálculo do desconto simple 14,033.1 Calcular o desconto simple de diversos instrumentos finan-ceiros

Valor do diñeiro no tempo 2,044.1 Describir as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de
operacións

Tanto nominal e efectivo 2,055.1 Diferenciar os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente

Comisións financeiras 2,066.1 Diferenciar as características dos tipos de comisións dos produtos
financeiros máis habituais na empresa

62TOTAL

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 30 CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización
simple.

PE.1 - Capitalización simple•

S 35 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.2 - Capitalización simple e composta•

S 20 CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. PE.3 - Desconto simple•

S 5 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.4 - Correlación temporal xuro e tempo•

S 5 CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente.

PE.5 - Xuro efectivo e TAE•

S 5 CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros
máis habituais na empresa.

PE.6 - Comisións bancarias•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Capitalización simple e composta.

 Actualización simple.
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Contidos

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

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)

20,0Capitalización simple e
actualización simple -
Explicarase a capitalización
e actualización simple

Explicación da teoría
axudada da práctica

• Realización de
exercicios prácticos

• Comprensión da
capitalización e
actualización simple

• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.1 - Capitalización
simple

•

22,0Cálculo do xuro simple e
composto - Explicarase a
capitalización composta

Explicación do xuro
simple e composto

• Realización de
exercicios prácticos

• Exercicios de xuro
simple e composto
realizados

• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.2 - Capitalización
simple e composta

•

14,0Cálculo do desconto simple
- Explicarase o desconto
simple

Explicación teórica y
práctica do desconto
simple

• Realización de
exercicios prácticos

• Exercicios de desconto
realizados

• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.3 - Desconto simple•

2,0Valor do diñeiro no tempo -
Explicarase a correlación
tempo e xuro

Explicación teórico-
práctica

• Realización exercicios
e búsqueda en internet

• Esquema da materia• Apuntes e conexión
internet

•

Libro de texto
recomendado

•

PE.4 - Correlación
temporal xuro e tempo

•

2,0Tanto nominal e efectivo -
Explicarase o tanto efectivo
e o TAE

Explicación teórica e
práctica

• Realización exercicios.
Completar con internet

• Resumen da materia• Apuntes. Conexión a
internet

•

Libro de texto
recomendado

•

PE.5 - Xuro efectivo e
TAE

•

2,0Comisións financeiras -
Explicaranse as distintas
comisións financeiras

Explicación das
comisions financeiras e
as suas funcions

• Realización dalguns
exercicios

• Resumen da materia• Apuntes•

Libro de texto
recomendado

•

PE.6 - Comisións
bancarias

•

62,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Productos financeiros 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcións dos intermediarios financeiros 2,011.1 Relacionar as funcións principais de cada intermediario financeiro

Instrumentos financeiros 4,022.1 Diferenciar e describir os principais instrumentos financeiros bancarios e
non bancarios

Seguros. Tipos e elementos do contrato 4,033.1 Clasificar os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman
un contrato de seguro

Produtos e servizos financeiros. Tipos e documentación 20,044.1 Identificar os produtos e servizos financeiros básicos e os documentos
necesarios para a súa contratación

Rendibilidade e custo financeiro 9,055.1 Calcular a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos
financeiros de investimento

Operacións da banca en liña 1,066.1 Operar con medios telemáticos de banca en liña e afíns

40TOTAL

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 5 CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. PE.1 - Funcións dos intermediarios
financeiros

•

S 10 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

PE.2 - Relación dos principais intrumentos
financeiros

•

S 10 CA2.6 Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman un
contrato de seguro.

PE.3 - Contrato de seguro•

S 12 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.4 - Servizos bancarios e documentación•

S 15 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

PE.5 - Rendibilidade e custo dos
intrumentos financeiros

•

S 3 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. PE.6 - Banca en internet•

S 10  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

PE.7 - Documentación dos produtos
financeiros

•

S 5 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.8•

S 5 CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. PE.9•

S 5 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.10•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente.

PE.11•

S 5 CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros
máis habituais na empresa.

PE.12•

S 10 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.13 - Relación dos servizos bancarios e
documentación

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

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)

2,0Funcións dos intermediarios
financeiros - Explicaranse
as funcións dos
intermediarios bancarios e
non bancarios

Determinar quen son os
intermediarios e as
suas funcións

• Esquema coas funcións
dos intermediarios

• Esquemas realizados• Apuntes•

Libro de texto•

PE.1 - Funcións dos
intermediarios
financeiros

•

PE.13 - Relación dos
servizos bancarios e
documentación

•

4,0Instrumentos financeiros -
Relacionaranse os
principais instrumentos
financeiros

Explicación teórica dos
instrumentos
financeiros

• Esquema e completar
con internet

• Resumen dos distintos
instrumentos
financeiros

• Apuntes. Conexión
internet

•

Libro de texto•

PE.2 - Relación dos
principais intrumentos
financeiros

•

PE.8•

4,0Seguros. Tipos e elementos
do contrato - Explicarase o
contrato de seguro

Explicación teórica do
contrato de seguso e a
súa clasificación

• Esquema. Completar
con internet

• Esquema da materia
explicada

• Apuntes. Conexión
internet

•

Libro de texto•

PE.3 - Contrato de
seguro

•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

20,0Produtos e servizos
financeiros. Tipos e
documentación -
Explicaranse as operacións
bancarias activas, pasivas e
neutras, e os seus produtos

Fixar cáles son os
servizos financeiros e
os tipos de documentos

• Realizar esquemas da
materia

• Resumen dos distintos
tipos de documentos

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.4 - Servizos
bancarios e
documentación

•

PE.7 - Documentación
dos produtos financeiros

•

PE.13 - Relación dos
servizos bancarios e
documentación

•
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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)

9,0Rendibilidade e custo
financeiro - Explicaranse as
distintas contas bancarias,
os préstamos e a sua
liquidación

Definir qué é un custo
financeiro e calcular a
súa rendibilidade

• Facer exercicios• Resumo do custo e da
rendibilidade

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.5 - Rendibilidade e
custo dos intrumentos
financeiros

•

1,0Operacións da banca en
liña - Explicarase a banca
en internet

Explicación das
operacións da banca
por internet

• Buscar en internet
operadores de banca
electrónica

• Realización da tarefa• Apuntes. Conexión
internet

•

Libro de texto•

PE.6 - Banca en internet•

40,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Operacións bancarias 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Conta corrente 10,011.1 Liquidar unha conta bancaria e unha de crédito polos méto-dos máis
habituais

Desconto de efectos 9,022.1 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos

Préstamos 9,033.1 Describir as operacións de préstamo e determinar o cadro de
amortización

A capitalización simple e composta e o desconto nas
operacións bancarias

4,044.1 Relacionar as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple
e composta, e o desconto simple

Comparación de produtos financeiros 4,055.1 Comparar produtos financeiros baixo as variables de custo e
rendibilidade

Ferramentas informáticas do operativo bancario 4,066.1 Utilizar ferramentas informáticas específicas do sistema operativo
bancario

40TOTAL

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 25 CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. PE.1 - Contas correntes e de crédito•

S 20 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. PE.2 - Liquidación de efectos•

S 6 CA4.3 Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. PE.3 - Variables dos préstamos•

S 6 CA4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. PE.4 - Conceptos da cota de préstamo•

S 9 CA4.5 Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos
métodos máis habituais.

PE.5 - Métodos de amortización de
préstamos

•

S 10 CA4.6 Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis
habituais.

PE.6 - Cadros de amortización de
préstamos

•

S 8 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.7 - Xuro simple e composto nas
operacións bancarias

•

S 8 CA4.8 Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade. PE.8 - Custo e rendibilidade dos produtos
bancarios

•

N 8 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. LC.1 - Aplicacións informáticas das
operacións bancarias

•

100TOTAL
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4.4.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
 Instrumentos financeiros non bancarios de financiamento, investimento e servizos: leasing, renting e factoring.

 Outros instrumentos de financiamento.

 Subvencións, provedores e avais.

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

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)

10,0Conta corrente -
Explicarase a liquidación
das contas correntes e de
crédito

Explicación teórica• Realización de
exercicios

• Esquema e exercicios
das c/c e de crédito

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.1 - Contas correntes
e de crédito

•

9,0Desconto de efectos -
Explicarase a liquidación de
remesas de efectos
comerciales

Explicar toda a materia
teórica do desconto

• Realizar prácticas
sobre o desconto

• Saben desenvolver o
desconto

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.2 - Liquidación de
efectos

•

9,0Préstamos - Explicaranse
as operacións de préstamo
e os cadros de amortización

Explicar os conceptos e
determinar o seu
funcionamento

• Realizar prácticas de
préstamos

•

Completar con internet•

Realizar préstamos na
práctica

• Apuntes. Conexión a
internet

•

Libro de texto•

PE.3 - Variables dos
préstamos

•

PE.4 - Conceptos da
cota de préstamo

•

PE.5 - Métodos de
amortización de
préstamos

•

PE.6 - Cadros de
amortización de
préstamos

•

4,0A capitalización simple e
composta e o desconto nas
operacións bancarias -
Describirase a relación do
xuro simple e composto
coas operacións bancarias

Explicación teórica da
materia

• Resumen esquemático
da materia dada

• Realizar exercicios
prácticos

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.7 - Xuro simple e
composto nas
operacións bancarias

•

4,0Comparación de produtos
financeiros - Compararanse
os produtos bancarios
segundo custo e
rendabilidade

Exposición teórica da
devandita comparación

• Resumo da materia
dada

•

Completar con internet•

Realizar esquema -
resumo da materia

• Libro de texto•

Apuntes. Conexión a
internet

•

PE.8 - Custo e
rendibilidade dos
produtos bancarios

•

4,0Ferramentas informáticas
do operativo bancario -
Explicarase o uso de
aplicacións informáticas nas
operacións bancarias

Exposición das
devanditas ferramentas

• Completar con internet• Realizar un resumo• Apuntes. Conexión
internet

•

Libro de texto•

LC.1 - Aplicacións
informáticas das
operacións bancarias

•

40,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Control de tesouraría 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Definición de control de tesouraría 3,011.1 Describir a función e os métodos do control da tesouraría na empresa.

Fluxos de entrada e saída. Cobramentos e pagamentos 5,022.1 Diferenciar os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles

Libros e rexistros de tesouraría 2,033.1 Formalizar os libros e os rexistros de tesouraría

Arqueo de caixa 6,044.1 Executar as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da
caixa, e detectáronse as desviacións

Conciliación bancaria 5,055.1 Cotexar a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do
banco

Control de vencemento 7,066.1 Describir as utilidades dun calendario de vencementos en termos de
previsión financeira

Presentación telemática de documentos 9,077.1 Utilizar medios telemáticos, de administración electrónica e outros
substitutivos da presentación física dos documentos

Seguridade e confidencialidade na xestión da tesouraría 3,088.1 Efectuar os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información

40TOTAL

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 5 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Función e métodos de control da
tesouraría

•

S 20 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - Medios de cobro e pago e a súa
documentación

•

S 5 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. PE.3 - Rexistros e libros de tesouraría•

S 15 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

PE.4 - Arqueo da caixa•

S 15 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.5 - Conciliación bancaria•

S 18 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.6 - Vencementos de cobros e pagos•

S 5 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.7 - Relacións do servizo de tesouraría•

N 13 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

LC.1 - Presentación telemática de
documentos

•

S 4 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.8 - Confidencialidade e seguridade na
tesouraría

•
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Métodos do control de xestión de tesouraría: finalidade e características.

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

 Control de caixa e banco: arqueamentos e cadramentos de caixa, e conciliación bancaria.

 Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

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)

3,0Definición de control de
tesouraría - Describirase a
función e os métodos de
control

Explicación do
concepto de control de
tesouraría

• Facer un esquema da
materia explicada

• Esquema da materia
explicada

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.1 - Función e
métodos de control da
tesouraría

•

PE.7 - Relacións do
servizo de tesouraría

•

5,0Fluxos de entrada e saída.
Cobramentos e
pagamentos - Explicaranse
os medios de cobro e pago
e a súa documentación

Explicación teórica da
realización de cobros e
pagos

• Exercicios de fluxos de
tesouraría

• Exercicios resoltos• Apuntes•

Libro de texto•

PE.2 - Medios de cobro e
pago e a súa
documentación

•

2,0Libros e rexistros de
tesouraría - Formalizaranse
os libros de tesouraría

Mostrar os libros de
bancos, caixa, clientes,
efectos, etc

• Demostrar que o saben
usar

• Entrega dalgúns libros
realizados por eles

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.3 - Rexistros e libros
de tesouraría

•

6,0Arqueo de caixa -
Explicarase o control e
arqueo de caixa

Explicación do control e
arqueo de caixa e
bancos

• Facer exercicios• Exercicios de arqueo
de caixa realizados

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.4 - Arqueo da caixa•

5,0Conciliación bancaria -
Explicarase o control de
bancos

Explicación teórica da
materia

• Realización de
exercicios

•

Completar a materia
por internet

•

Expoñer en grupos a
materia completada

• Apuntes. Conexión
internet

•

Libro de texto•

PE.5 - Conciliación
bancaria

•

7,0Control de vencemento -
Explicarase o control de
vencementos

Explicación teórica do
control de vencementos

• Realizanse exercicios• Exercicios de control
realizados

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.6 - Vencementos de
cobros e pagos

•

9,0Presentación telemática de
documentos - Explicarase o
uso da ferramenta
telemática de presentación

Demostración da
presentación dos
documentos
telemáticamente

• Demostración de que o
saben realizar

• Entrega dalgúns
documentos realizados
por eles

• Apuntes•

Libro de texto•

LC.1 - Presentación
telemática de
documentos

•
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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)

3,0Seguridade e
confidencialidade na
xestión da tesouraría -
Explicarase a xestión da
confidencialidade na
tesouraría

Ensinar a xestión desa
confidencialidade na
tesouraría

• Demostrar que sabe
facelo

• Exposición por escrito
da devandita materia

• Apuntes•

Libro de texto•

PE.8 - Confidencialidade
e seguridade na
tesouraría

•

40,0TOTAL
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MÍNIMOS EXIXIBLES.

CA2.1. Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro español.

CA2.2. Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.

CA2.3. Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos produtos financeiros que se empregan habitual-mente

na empresa.

CA2.4. Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro.

CA2.5. Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e describíronse as súas características.

CA2.6. Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman un contrato de seguro.

CA2.7. Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros bancarios e os documentos necesarios para a súa

contratación.

CA2.8. Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de investimento.

CA2.9. Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns.

CA2.10. Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

CA3.7. Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos necesarios para a súa

contratación.

CA3.1. Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización simple.

CA3.2. Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financei

CA3.3. Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros.

CA3.4. Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións.

CA3.5. Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual equivalente.

CA3.6. Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros máis habituais na empresa.

CA4.1. Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais.

CA4.2. Calculouse o líquido dunha negociación de efectos.

CA4.3. Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos.

CA4.4. Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo.

CA4.5. Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos métodos máis habituais.

CA4.6. Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis habituais.

CA4.7. Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e composta, e o desconto simple.

CA4.8. Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade.

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN.

Temas e sesións

1. O diñeiro e operacións básicas de Cálculo mercantil. 22

2. Cálculos financeiros básicos (I) 45

3. Métodos de control de tesouraría 20

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Cálculos financeiros básicos (II) 45

5. Instrumentos financeiros básicos 25

6. Operacións bancarias básicas 35

TOTAL ( 160 horas, 192 sesións, 6 sesións semanais).

 BLOQUE DE CONTIDOS, TIPO DE PROBA E PORCENTAXE NA NOTA FINAL.

1.- Resolución de problemas y  casos prácticos. CV, Repartos, Mezclas e Moeda estranxeira. 4 problemas, 40 min 15 %

2.- Resolución de problemas e  casos prácticos. (IS y C/B e DTO.)  8 problemas, 90 minutos. 25 %

4.- Resolución de problemas e  casos prácticos. ( IC, RENTAS y PRËSTAMOS).  8 problemas , 90 minutos 30 %

1-6 Proba escrita composta de cuestiones teóricas de resposta corta. 40 preguntas, 80 minutos. 20 %

2 e 4.-Creación de aplicacións informáticas para resolver  cálculos financeiros.  4 cuadros, 30 minutos. 5 %

1-6.- Exposición individual o en grupo de temas financeiros insertos en noticias. 5 %

*Cada bloque de contidos ten que ser superado individualmente para poder aplicar a ponderación sinalada.

** O final do curso farase unha proba conxunta so de problemas prácticos ca finalidade de comprobar a adquisición de contidos mínimos.

*** O valor de cada problema ou cuestión é proporcional e equitativo o total das mesmas.

NOTA.-Aqueles alumnos que houberan perdido el dereito a avaliación  continua por superar o10 % de faltas  serán avaliados dos mesmos

procedementos  obtendo o 100% da  puntuación na mesma proporción, excepto o Exposición que nos terá cabida e o seu 5 % pasará a ponderar a

Creación de aplicacións informáticas. A esta proba tamén  poderán ir os que teñan algún bloque suspenso durante o curso.

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

As actividades de recuperación plantexaranse de modo individualizado, baseándose nas partes pendentes de recuperar por cada alumno.

O profesor indicaralle a cada un  os contidos a recuperar tanto no caso de que teñan que ser valorados  mediante  probas obxectivas como  se

consistiran na entrega dun novo traballo ou modificación ou mellora do traballo obxecto de recuperación

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

Aqueles alumnos que houberan perdido el dereito a avaliación  continua por superar o10 % de faltas  serán avaliados dos mesmos procedementos

obtendo o 100% da  puntuación na mesma proporción, excepto o Exposición que nos terá cabida e o seu 5 % pasará a ponderar a Creación de

aplicacións informáticas. A esta proba tamén  poderán ir os que teñan algún bloque suspenso durante o curso.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares, con incidencia

educativa, de determinados alumnos.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo

que se estimen oportunas

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

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

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadán e saiban comportase de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Colaboración con los programas financieros del Banco de España  y la CNMV.

-Visitas a entidades financeiras.

-Charlas de gestores financieros y de seguros

-Comentarios sobre noticias y  personajes de actualidad.

-Visionado de películas y reportajes de tema financiero.
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