
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS
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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 (*)

MP0650 Proceso integral da actividade comercial 52019/2020 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL CHAO FRANCO

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  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

(%)
MP0650_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 A actividade empresarial, o
patrimonio e a función
comercial.

Determinación dos elementos patrimoniais da empresa 10 7 X

2 A Contabilidade. Metodoloxía e
Plan Xeral de Contabilidade.

Integración da contabilidade e metodoloxía contable. O PXC. 20 12 X

3 Os tributos na actividade
comercial. O IVE.

Información e xestión do Imposto sobre o Valor Engadido 22 13 X

4 Documentación administrativa
da compravenda.

Elaboración e organización da documentación da
compravenda e cálculos comerciais

15 9 X

5 Medios de cobramento e
pagamento. Operacións
financeiras.

Trámites de cobros e pagos, e procedementos de cálculo
comercial.

23 14 X

6 As existencias. Compras e
vendas.

Rexistro contable dás compras e vendas de mercadorías e
operacións relacionadas

26 18 X

7 Xestión e control de tesouraría. Rexistro e orzamento de tesouraría, e xestión de contas
bancarias.

8 5 X X

8 Ciclo contable e contas anuais Rexistro contable do exercicio económico. Regularización e
peche da contabilidade.

16 10 X X

9 Tratamento informático da
xestión contable e comercial.
Empresa simulada.

Simulación dun proceso contable completo dunha empresa
con programas informáticos.

19 12 X X X

Total: 159

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 A actividade empresarial, o patrimonio e a función comercial. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade empresarial. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e o ciclo de actividade empresarial 1,011.1 Identificar o concepto de empresa e o ciclo de actividade da empresa

Conceptos básicos 1,022.1 Diferenciar os conceptos de: investimento e financiamento, investimento
e gasto, gasto e pagamento e entre ingreso e cobramento

Factores de produción e axentes económicos 1,033.1 Identificar os factores de producción e axentes económicos

Clasificación das empresas 1,044.1 Clasificar as empresas segundo diversos conceptos

Patrimonio  empresarial 3,055.1 Identificar o patrimonio empresarial e os seus compoñentes

Masas patrimoniais 3,066.1 Identificar as masas patrimoniais e as situacións de equilibrio entre elas

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 10 CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. PE.1 - Fases do ciclo económico
empresarial

•

S 10 CA1.2 Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento e gasto, entre
gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento.

PE.2 - Conceptos de investimento,
financiamento, gasto, ingreso, cobramento e
pagamento

•

S 10 CA1.3 Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de actividades que
se desenvolven neles.

PE.3 - Actividades empresariais por
sectores económicos

•

S 15 CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial. PE.4 - Concepto de patrimonio, elementos e
masas patrimoniais

•

S 15 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible e o
patrimonio neto.

PE.5 - Clasificación das masas patrimoniais•

S 5 CA1.6 Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio financeiro, e ambos
coas fases do ciclo económico da actividade empresarial.

PE.6 - Patrimonio económico e financeiro e
relación coas fases do ciclo empresarial

•

S 15 CA1.7 Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas patrimoniais. PE.7 - Clasificación de elementos
patrimoniais

•

S 10 CA1.8 Definiuse o concepto de empresa PE.8 - Concepto de empresa e elementos•

S 10 CA1.9 Idetificáronse os distintos tipos de empresa PE.9 - Clasificación das empresas•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade económica e ciclo económico.

 Empresa: concepto e tipos.

 Patrimonio da empresa e a contabilidade: Elementos patrimoniais Masas patrimoniais. Activo, pasivo e patrimonio neto dunha empresa. Equilibrio patrimonial.

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)

1,0A empresa e o ciclo de
actividade empresarial -
Explicarase o concepto de
empresa e o seu ciclo de
actividade

Explicación do
concepto de empresa e
das fases do ciclo
contable

• Identificar diferentes
modelos de empresas e
os seus ciclos de
actividade

• Esquemas de
empresas e os seus
ciclos de actividade

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

• PE.1 - Fases do ciclo
económico empresarial

•

PE.8 - Concepto de
empresa e elementos

•

1,0Conceptos básicos -
Eplicaranse os conceptos
de investimento,
financiamento, gasto,
ingreso, cobro e pago

Explicación dos
conceptos básicos e da
diferenza entre eles

• Diferenciar os
conceptos básicos

• Comprender conceptos
económico-contables
básicos

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

• PE.2 - Conceptos de
investimento,
financiamento, gasto,
ingreso, cobramento e
pagamento

•

1,0Factores de produción e
axentes económicos -
Identificaranse os factores
de producción e os axentes
económicos

Identificación dos
factores de produción e
dos axentes
económicos

• Identificas os factores
de produción e os
axentes económicos

• Identificación de
factores de produción e
dos axentes
económicos

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

• PE.1 - Fases do ciclo
económico empresarial

•

PE.9 - Clasificación das
empresas

•

1,0Clasificación das empresas
- Clasificaranse as
empresas segundo distintos
puntos de vista

Presentación de
diferentes criterios de
clasificación das
empresas

• Realizar exercicios de
clasificación de
empresas

• Clasificación de
empresas

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

• PE.3 - Actividades
empresariais por
sectores económicos

•

3,0Patrimonio  empresarial -
Explicarase o patrimonio e
os elementos patromoniais

Explicación sobre o
patrimonio empresarial

• Identificación e
comprensión do
patrimonio empresarial

• Identificouse o
patrimonio das
empresas

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

• PE.4 - Concepto de
patrimonio, elementos e
masas patrimoniais

•

PE.6 - Patrimonio
económico e financeiro e
relación coas fases do
ciclo empresarial

•

3,0Masas patrimoniais -
Explicaranse as masas
patrimoniais

Explicación das masas
patrimoniais e das
relacións entre elas

• Identificación e
interpretación das
masas patrimoniais

• Clasificación de
patrimonios
empresariais en masas

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

• PE.5 - Clasificación das
masas patrimoniais

•

PE.7 - Clasificación de
elementos patrimoniais

•

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

N.º Título da UD Duración

2 A Contabilidade. Metodoloxía e Plan Xeral de Contabilidade. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o PXC-PEME e a metodoloxía contable. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As contas. A partida dobre 8,011.1 Identificar as contas

Libros de contabilidade 4,022.1 Distinguir os libros obrigatorios de contabilidade

O Plan Xeral de Contabilidade 5,033.1 Coñecer o Plan Xeral Contable

Fases do ciclo contable 3,044.1 Distinguir as fases do ciclo contable

20TOTAL

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 10 CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á lexislación
española.

PE.1 - Fases do ciclo contable•

S 10 CA2.2 Definiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos
patrimoniais e feitos económicos da empresa.

PE.2 - As contas e a súa representación•

S 10 CA2.3 Determináronse as características máis importantes do método de contabilización
por partida dobre.

PE.3 - Metodoloxía contable: a partida
dobre

•

S 10 CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das
modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

PE.4 - Métodos de cargo e abono das
contas

•

S 10 CA2.5 Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos
e os gastos.

PE.5 - Obtención do resultado por dás
contas de gastos e ingresos

•

S 10 CA2.6 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. PE.6 - Harmonización contable por medio
do PXC

•

S 10 CA2.7 Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non
obrigatorias.

PE.7 - Partes do PXC•

S 10 CA2.8 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC,
identificando a súa función na asociación e a desagregación da información contable.

PE.8 - Codificación dos elementos
patrimoniais

•

S 10 CA2.9 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a súa función. PE.9 - Contas anuais no PXC•

S 10  CA2.10 Distinguíronse os libros obrigatorios dos voluntarios e os principais dos auxiliares PE.10 - Diario, mayor e inventarios•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Libros de contabilidade

 Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

 Teoría das contas: concepto, estrutura e tipos de contas.

 Método por partida dobre.

 Resultado contable.

 Normalización contable. O PXC: marco conceptual, principios contables, normas de valoración, cadro de contas, definicións e relacións contables, e contas anuais.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

   Percorrido teórico do ciclo contable. Esquema.

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)

8,0As contas. A partida dobre -
Explicarase o concepto,
elementos e funcionamento
das contas

Identificación das
contas como
identificación dos
elementos patrimoniais
e das súas variación

• Identificación das
contas e comprensión
das operacións de
cargo e abono

• Exercicios de
identificación de contas

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

• PE.2 - As contas e a súa
representación

•

PE.3 - Metodoloxía
contable: a partida dobre

•

PE.4 - Métodos de cargo
e abono das contas

•

4,0Libros de contabilidade -
Libro diario, mayor,
inventarios e contas anuais

Explicación dos libros
obrigatorios na
contabilidade

• Identificación dos libros
e a súa normativa

• Identificación dos libros
contables obrigatorios

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

• PE.10 - Diario, mayor e
inventarios

•

5,0O Plan Xeral de
Contabilidade - Explicarase
o PXC e as súas partes

Explicación da estrutura
do Plan Xeral Contable

• Comprensión do Plan
Xeral Contable

• Exercicios de
clasificación de contas
segundo PXC

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

• PE.1 - Fases do ciclo
contable

•

PE.6 - Harmonización
contable por medio do
PXC

•

PE.7 - Partes do PXC•

PE.8 - Codificación dos
elementos patrimoniais

•

PE.9 - Contas anuais no
PXC

•

3,0Fases do ciclo contable -
Explicaranse as fases do
ciclo contable

Explicación das fases
do ciclo contable

• Comprensión das fases
do ciclo contable

• Exercicios prácticos
das fases do ciclo
contable

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

• PE.5 - Obtención do
resultado por dás contas
de gastos e ingresos

•

20,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Os tributos na actividade comercial. O IVE. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e fiscal. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Marco tributario Español. Os tributos: conceptos e clases. 3,011.1 Identificar a normativa fiscal básica

1.2 Coñecer as características dos diferentes tributos

1.3 Clasificar os impostos

Elementos dos tributos: IRPF, IS e IVE 1,522.1 Identificar os elementos tributarios para cada imposto

Os impostos na actividade empresarial 2,533.1 Coñecer as figuras impositivas que gravan a actividade empresarial

3.2 Coñecer a normativa mercantil e fiscal aplicable ás operacións de
compra-venda

O imposto sobre o valor engadido: concepto e tipo de
operacións

3,044.1 Distinguir entre operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a IVE

4.2 Coñecer a normativa relativa ó imposto

Réximes especiais do IVE 4,055.1 Diferenciar os réximes especiais do IVE

Obrigas formais 2,066.1 Coñecer as obrigas de rexistro e os libros rexistro que deben usar as
empresas

Xestión do IVE 6,077.1 Facer os cálculos relativos ó imposto

22.0TOTAL

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 4 CA3.1 Identificouse a normativa fiscal básica. PE.1 - Normas fiscais básicas•

S 10 CA3.2 Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características básicas. PE.2 - Clasificación dos tributos•

S 9 CA3.3 Identificáronse os elementos tributarios. PE.3 - Elementos tributarios•

S 5 CA3.4 Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e os
indirectos.

PE.4 - Clasificación impostos directos e
indirectos

•

S 5 CA3.5 Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade empresarial. PE.5 - Principais impostos da actividade
empresarial

•

S 4 CA3.6 Identificáronse as normas mercantís e fiscais básicas aplicables ás operacións de
compravenda.

PE.6 - Normas básicas da compravenda•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.7 Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a
IVE.

PE.7 - Operacións suxeitas, exentas e non
suxeitas

•

S 20 CA3.8 Diferenciáronse os réximes especiais do IVE. PE.8 - Regra prorrata e réximes especiais•

S 7 CA3.9 Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os libros
rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas.

PE.9 - Obrigas de rexistro do IVE•

S 23  CA3.10 Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a documentación
correspondente á súa declaración-liquidación.

PE.10 - Xestión e cálculos do IVE•

N 3  CA3.11 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. PE.11 - Normas sobre conservación de
documentos

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Marco tributario español. Xustificación do sistema tributario.

 Clases de tributos: impostos, taxas e contribucións especiais.

 Elementos do imposto.

 Clasificación dos impostos: directos e indirectos.

 Elementos tributarios do IS e do IRPF.

 Imposto sobre o valor engadido: Elementos. Operacións suxeitas, non suxeitas e exentas. Réxime xeral e réximes especiais. Libros rexistro. Declaracións-liquidacións. Resumo anual do
IVE. Presentación telemática.

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)

3,0Marco tributario Español.
Os tributos: conceptos e
clases. - Explicarase o
marco tributario español, os
tributos e as súas clases

Explicación da
importancia de
contribuír ó sostemento
dos gastos públicos.
Explicación e esquema
sobre os tributos e
clases. Explicación e
esquema sobre os
impostos

• Ler textos sobre a
necesidade de
contribuír o sostemento
dos gastos públicos e o
fraude fiscal. Realizar
un esquema dos
tributos. Realizar un
esquema coas
principais figuras
impositivas.

• Comprender textos
xenéricos sobre a
importancia dos tributos
e a súa función
solidaria. Esquema
sobre tributos.
Esquema sobre
impostos

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

• PE.1 - Normas fiscais
básicas

•

PE.2 - Clasificación dos
tributos

•

PE.4 - Clasificación
impostos directos e
indirectos

•

PE.11 - Normas sobre
conservación de
documentos

•

1,5Elementos dos tributos:
IRPF, IS e IVE -
Identificaranse os
elementos tributarios de
cada imposto

Explicación dos
elementos básicos dos
impostos

• Realizar un esquema
cos elementos básicos
de cada tributo

• Esquema cos
elementos básicos das
principais figuras
impositivas

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Internet.

• PE.3 - Elementos
tributarios

•
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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)

2,5Os impostos na actividade
empresarial - Explicaranse
os impostos que gravan a
actividade comercial, e as
normas fiscais e mercantis
da compra-venda

Identificación dos
impostos que gravan a
actividade empresarial
e
da normativa mercantil
e fiscal relativa á
compravenda e
recoñecemento de
sistemas de busca da
normativa.

• Realizar un esquema
cos impostos que
gravan actividade
económica. Buscar
normativa mercantil e
fiscal básica

• Esquema cos impostos
que gravan a actividade
empresarial. Relación
de normativa mercantil
e fiscal que regule a
compravenda

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Internet.

• PE.5 - Principais
impostos da actividade
empresarial

•

PE.6 - Normas básicas
da compravenda

•

3,0O imposto sobre o valor
engadido: concepto e tipo
de operacións - Explicarase
o concepto e as distintas
operacións

Explicación do imposto
e identificación das
normas

• Identificación de
operacións suxeitas,
exentas e non suxeitas.
Busca de normativa
relativa ó imposto

• Clasificación de
operacións. Relación
de normativa do
imposto

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

• PE.7 - Operacións
suxeitas, exentas e non
suxeitas

•

4,0Réximes especiais do IVE -
Explicarase a regra de
prorrata e os réximes
especiais do IVE

Explicación dos
réximes especiais e
presentación dun
esquema resume

• Identificación dos
diferentes réximes

• Relación dos diferentes
réximes

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

• PE.8 - Regra prorrata e
réximes especiais

•

2,0Obrigas formais  -
Explicaranse as obrigas de
rexistro do IVE das
empresas

Explicación das obrigas
e identificación da
normativa legal

• Esquema sobre as
obrigas formais

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

• PE.9 - Obrigas de
rexistro do IVE

•

6,0Xestión do IVE - Cálculos
relativos o IVE

Realización de cálculos
de IVE en operacións
de compravenda e de
liquidacións

• Cálculos de aplicación
do IVE e de
liquidacións

• Exercicios de cálculos
de IVE e exercicios de
liquidación do imposto

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Documentos oficiais.

• PE.10 - Xestión e
cálculos do IVE

•

22,0TOTAL
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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 Documentación administrativa da compravenda. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos do contrato de compravenda 1,011.1 Coñecer os elementos do contrato de compravenda

Dereitos e obrigas das persoas que interveñen na
compravenda

1,022.1 Identificar os dereitos e obrigas das partes

Elaboración de documentación e realización de cálculos
relativos á compravenda

4,033.1 Cubrir os documentos relativos á compravenda

Verificación da documentación 1,044.1 Verificar que a documentación cumpra coa lexislación e estea
confeccionada con rigor e exactitude

Sistemas de rexistro  da documentación 2,055.1 Coñecer os sistemas de control e rexistro dos documentos de
compravenda

Utilización de aplicacións informáticas de xestión 6,066.1 Utilizar ferramentas informáticas na xestión da compravenda

15TOTAL

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 10 CA4.1 Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda. PE.1 - Elementos do contrato de
compravenda

•

S 15 CA4.2 Establecéronse os fluxos de documentación administrativa relacionados coa compra
e a venda.

PE.2 - Fluxos da documentación
administrativa

•

S 20 CA4.3 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a venta na
empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.

LC.1 - Elaboración da documentación•

S 15 CA4.4 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a
documentación administrativa asociada.

PE.3 - Documentación na expedición e
entrega de mercancías

•

N 5 CA4.5 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e
os procedementos internos dunha empresa.

LC.2 - Verificación dos requisitos da
documentación

•

N 5 CA4.6 Identificáronse os parámetros e a información que deben ser rexistrados nas
operacións de compravenda.

LC.3 - Identificación dos parámetros e
información rexistrados na compravenda

•

N 5 CA4.7 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da
información, así como criterios de calidade no proceso administrativo.

LC.4 - Protección da información e criterios•

N 5 CA4.8 Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. LC.5 - Rigor e precisión na xestión da
documentación

•

0 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

N 20   CA4.9.1 Valorouse o uso de aplicacións informáticas de xestión comercial LC.6 - Uso da aplicación informática de
xestión

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividade comercial.

 Documentos administrativos de compravenda: tipos e requisitos formais.

 Cálculos da actividade comercial.

 Libros rexistros de facturas. Aplicación informática de facturación.

   Libro rexistro de facturas. Formato. Elaboración.

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)

1,0Elementos do contrato de
compravenda -
Coñecemento dos
elementos do contrato de
compravenda

Explicación dos
elementos do contrato

• Redacción de contratos
a partir de modelos tipo

• Os contratos realizados• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio

• PE.1 - Elementos do
contrato de
compravenda

•

1,0Dereitos e obrigas das
persoas que interveñen na
compravenda -
Identificación dos dereitos e
obrigas das persoas que
interveñen na compravenda

Explicación das obrigas
e dereitos que se
derivan do contrato de
compravenda

• Identificación das
obrigas e dereitos  que
se deriven dos
contratos redactados
na actividade anterior

• O listado de obrigas e
dereitos

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

• PE.1 - Elementos do
contrato de
compravenda

•

4,0Elaboración de
documentación e
realización de cálculos
relativos á compravenda -
Explicarase como elaborar
a documentación da
compravenda

Explicación dos
cálculos que se derivan
da compravenda e da
documentación que se
utiliza

• Realización de cálculos
relativos á
compravenda.
Elaboración de
documentación

• Documentos de
compravenda

• Libro de texto.
Proxector e encerado

• LC.1 - Elaboración da
documentación

•

LC.3 - Identificación dos
parámetros e
información rexistrados
na compravenda

•

PE.2 - Fluxos da
documentación
administrativa

•

1,0Verificación da
documentación -
Explicarase como verificar o
rigor da documentación

Explicación da
importancia do rigor e
exactitude na
elaboración da
documentación

• Comprobación da
documentación

• Documentos de
compravenda

• Libro de texto.
Proxector e encerado

• LC.2 - Verificación dos
requisitos da
documentación

•

LC.5 - Rigor e precisión
na xestión da
documentación

•

2,0Sistemas de rexistro  da
documentación - Control e
rexistro dos documentos

Explicación dos
sistemas de rexistro,
obrigatorios e non
obrigatorios, da
documentación

• Cumprimentación do
rexistro da
documentación

• Rexistros da
documentación

• Libro de texto.
Proxector e encerado

• LC.4 - Protección da
información e criterios

•

PE.3 - Documentación
na expedición e entrega
de mercancías

•

6,0Utilización de aplicacións
informáticas de xestión -
Explicarase o uso da
aplicación informática

Presentación dunha
aplicación informática
de xestión

• Utilización da aplicación
informática de xestión

• Documentos obtidos da
aplicación

• Aplicación informática
de xestión

• LC.6 - Uso da aplicación
informática de xestión

•

15,0TOTAL
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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 Medios de cobramento e pagamento. Operacións financeiras. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Leis financeiras de capitalización simple e composta 6,011.1 Coñecer e utilizar as leis financeiras de capitalización simple e composta

Efectos comerciais: concepto e cálculos 3,022.1 Coñecer os efectos comerciais e o cálculo de operacións de desconto e
xestión de cobro

Cálculos de custos de produtos e servizos bancarios 1,033.1 Calcular os custos que se derivan da utilización de produtos e servizos
bancarios

Medios de pagamento e cobramento 8,044.1 Identificar os medios de pagamento e cobramento

Financiamento comercial 5,055.1 Coñecer as formas de financiamento comercial

23TOTAL

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 34 CA5.2 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa, así
como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a diferenza entre pagamento ao
contado e aprazado.

LC.1 - Identifación e elaboración de medios
de cobro e pago

•

S 22 CA5.3 Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais. LC.2 - Formas de financiamento•

S 25 CA5.4 Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en función do
tipo de operacións.

LC.3 - Operacións de capitalización simple e
composta

•

S 14 CA5.5 Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto. LC.4 - Cálculos de desconto comercial•

S 5 CA5.6 Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e servizos
bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto comercial.

LC.5 - Cálculos de gastos en servizos
bancarios

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normativa mercantil aplicable á xestión de cobramento e dos pagamentos.

 Medios de cobramento e pagamento.

 Capitalización simple.

 Cálculo do desconto simple.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Equivalencia financeira.

 Capitalización composta: tanto nominal e tanto efectivo. TAE.

 Comisións e gastos en determinados produtos e servizos financeiros básicos relacionados co aprazamento do pagamento e o desconto comercial.

 Problemática contable dos dereitos de cobramento.

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)

6,0Leis financeiras de
capitalización simple e
composta - Explicarase a
capitalización simple e
composta

Explicación das leis
financeiras

• Identificar as leis
financeiras.
Realizar operacións de
calculo relativas ás leis
financeiras

• Exercicios de calculo
realizados

•  Libro de texto.
Proxector e encerado.
Folla de calculo

• LC.3 - Operacións de
capitalización simple e
composta

•

3,0Efectos comerciais:
concepto e cálculos -
Explicaranse os cálculos do
desconto comercial e a
xestión de cobro de efectos

Explicación do
concepto de efectos
comerciais.
Explicación dos
cálculos por desconto e
xestión de cobro de
efectos comerciais.

• Identificar e cubrir
efectos comerciais.

Realizar cálculos de
desconto ou xestión de
cobro de efectos
comerciais

• Efectos comerciais
cubertos.  Cálculos
realizados

• Aplicacións
informáticas con folla
de cálculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.4 - Cálculos de
desconto comercial

•

1,0Cálculos de custos de
produtos e servizos
bancarios - Custos dos
servizos bancarios

Explicación dos
produtos e servizos
financeiros e do cálculo
de custos polo seu uso

• Identificar produtos
financeiros.
Realizar cálculos de
custos polo uso de
servizos e produtos
bancarios

• Relación de produtos
bancarios coas súas
características.
Exercicios de cálculo
realizados

• Internet. Aplicacións
informáticas con folla
de cálculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.5 - Cálculos de
gastos en servizos
bancarios

•

8,0Medios de pagamento e
cobramento -
Identificaranse os medios
de cobramento e
pagamento habituais na
empresa

Explicación sobre os
medios de pagamento
e cobramento

• Identificar medios de
pagamento e
cobramento.
Realizar cálculos
relativos á forma de
pagamento e
cobramento

• Exercicios sobre
características dos
medios de pagamento
e cobramento.
Exercicios de cálculos
realizados

• Internet. Aplicacións
informáticas con folla
de calculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.1 - Identifación e
elaboración de medios
de cobro e pago

•

5,0Financiamento comercial -
Explicaranse as formas de
financiamento comercial
más habituais

Explicación sobre os
distintos medios de
financiamento
comercial

• Identificar as formas de
financiamento
comercial.
Realizar cálculos sobre
o custo do
financiamento

• Exercicios sobre formas
de financiamento
comercial. Exercicios
de calculo realizados

• Internet. Aplicacións
informáticas con folla
de calculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.2 - Formas de
financiamento

•

23,0TOTAL
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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 existencias. Compras e vendas. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as
normas do PXC-PEME. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As existencias. 6,011.1 Coñecer o tratamento contable das existencias

1.2 Coñecer  a xestión do almacén

Rexistro de operacións contables de compras, vendas e
existencias

12,022.1 Contabilizar operacións de existencias e compras, e feitos relacionados.

2.2 Contabilizar operacións de vendas, e feitos relacionados

Rexistro de operacións contables de liquidación do IVE. 4,033.1 Contabilizar operacións de liquidación de IVE

Programa de xestión contable 4,044.1 Utilizar programa informático de contabilidade

26TOTAL

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 10 CA6.1 Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas operacións
relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-PEME.

PE.1 - Relación de existencias, compras e
vendas, descontos e anticipos.

•

S 10 CA6.2 Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME. PE.2 - Compras, vendas, existencias e
operacións relacionadas.

•

0 CA6.3 Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis habituais do
proceso comercial.

S 30   CA6.3.1 Rexistráronse compras, vendas, descontos e anticipos PE.3 - Contabilidade da compravenda,
descontos e anticipos

•

S 10   CA6.3.2 Contabilizáronse os xuros por aprazamento en compras e vendas PE.4 - Asentos dos xuros por aprazamento•

S 25 CA6.4 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE. PE.5 - Operacións de compravenda,
descontos. Liquidacións trimestrais.

•

0 CA6.8 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

S 15   CA6.8.1 Valorouse o uso de aplicacións informáticas de contabilidade LC.1 - Requisitos básicos. Fases da xestión
contable

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Confección de fichas de almacén polos métodos FIFO e PMP

 Compras de mercadorías e operacións relacionadas.

   Rexistro das compras, descontos, devolucións e anticipos

   Rexistro contable dos envases e embalaxes nas compras

 Vendas de mercadorías e operacións relacionadas.

   Rexistro das vendas, descontos, devolucións e anticipos

   Rexistro contable dos envases e embalaxes nas vendas

 Compras de materias primas e vendas de produtos rematados, nas empresas industriais (CA 6.3)

 Operacións relacionadas coas existencias.

   Contabilización dos distintos tipos de existencias.Variacións e deterioracións de valor.

 Operacións de aprazamento de pagamento e cobramento.

 Declaración-liquidación de IVE.

   Rexistro do IVE nas operacións de compravenda e os seus descontos

   Rexistro da liquidación trimestral do IVE

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)

6,0As existencias. -
Explicaranse o concepto e
tipos de existencias
comerciais. Tamén as
operacións contables delas,
e o seu control e valoración.

Explicación das
existencias e da xestión
do almacén

• Identificar diferentes
tipos de existencias

•

Realizar exercicios de
valoración de almacén

•

Realizar exercicios de
cálculo de operacións
relacionadas coas
existencias

•

Relación de existencias•

Exercicios de control e
valoración de almacén

•

Exercicios de cálculo
de operacións
relacionadas coas
existencias

•

Plan Xeral de
Contabilidade

•

Textos de apoio•

Libros de textos
recomendado

•

Encerado e proxector•

Programa de xestión
comercial

•

PE.1 - Relación de
existencias, compras e
vendas, descontos e
anticipos.

•

12,0Rexistro de operacións
contables de compras,
vendas e existencias -
Explicaranse as
contabilizacións das
compras e vendas de
existencias, a súa
regularización e correccións
de valor. Incluiranse os
anticipos, envases e
embalaxes, e intereses por
aprazamento.

Explicación e
realización de
exercicios de rexistro
contable de compras,
vendas e existencias, e
operacións
relacionadas

• Realizar exercicios de
rexistro contable de
operacións de compras,
vendas e existencias, e
operacións
relacionadas

• Exercicios contables de
compravenda e
operacións
relacionadas

• PXC. Textos de apoio.
Encerado e proxector.

• PE.1 - Relación de
existencias, compras e
vendas, descontos e
anticipos.

•

PE.2 - Compras, vendas,
existencias e operacións
relacionadas.

•

PE.3 - Contabilidade da
compravenda, descontos
e anticipos

•

PE.4 - Asentos dos xuros
por aprazamento

•
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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)

4,0Rexistro de operacións
contables de liquidación do
IVE. - Explicarase a
contabilización da
liquidación do IVE

Explicación e
realización de
exercicios de rexistro
contable de operacións
de liquidación do IVE

• Realizar exercicios de
liquidación do IVE

• Exercicios contables de
contabilización e
liquidación do IVE

• PXC. Textos de apoio.
Encerado e proxector.

• PE.1 - Relación de
existencias, compras e
vendas, descontos e
anticipos.

•

PE.5 - Operacións de
compravenda,
descontos. Liquidacións
trimestrais.

•

4,0Programa de xestión
contable - Explicarase o
uso da aplicación
informática de contabilidade

Explicación do
funcionamento do
programa informático

• Realizar operacións
contables no programa

• Exercicios contables• Proxector e encerado.
Programa de xestión
contable

• LC.1 - Requisitos
básicos. Fases da
xestión contable

•

PE.2 - Compras, vendas,
existencias e operacións
relacionadas.

•

26,0TOTAL
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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 Xestión e control de tesouraría. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. NO

RA7 - Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións informáticas. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Libros e rexistros de tesouraría 2,011.1 Cubrir os libros e rexistros de tesouraría

O orzamento de tesouraría 2,022.1 Realizar o orzamento de tesouraría

Medios de pago on-line 1,033.1 Coñecer os medios de pago electrónico

Aplicacións informáticas de xestión 3,044.1 Utilizar  ferramentas informáticas: folla de cálculo

8TOTAL

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 CA5.1 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os
procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos cobramentos.

LC.1 - Fluxos de entrada e saída de
tesouraría

•

N 5 CA7.1 Establecéronse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. LC.2 - Control da tesouraría na empresa•

S 18 CA7.2 Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría. LC.3 - Libros e rexistros de tesouraría•

S 8 CA7.3 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa e
detectáronse as desviacións.

LC.4 - Arqueamento da caixa•

S 9 CA7.4 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. LC.5 - Conciliación bancaria•

S 15 CA7.5 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

LC.6 - Previsión de tesouraría•

N 5 CA7.6 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos con empresas e
entidades externas.

LC.7 - Servizo de tesouraría e o resto dos
departamentos

•

S 5 CA7.7 Valorouse a utilización de medios en liña, administración electrónica e outros
substitutivos da presentación física dos documentos.

LC.8 - Pago on-line•

N 5 CA7.8 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

LC.9 - Seguridade e confidencialidade da
información

•

S 15 CA7.9 Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a xestión de
tesouraría.

LC.10 - Uso da aplicación informática na
tesouraría

•

N 5  CA7.10 Identificouse o procedemento para a presentación de documentos de cobramento
e pagamento ante as administracións públicas.

LC.11 - Procedemento coa @dministración•

100TOTAL
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4.7.e) Contidos

Contidos

 Libros rexistro de tesouraría.

 Orzamento de tesouraría.

 Xestión de contas bancarias. Banca en liña.

 Operacións de cobramento e pagamento coas administracións públicas

 Ferramentas informáticas específicas: follas de cálculo.

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)

2,0Libros e rexistros de
tesouraría - Explicarase
cómo cubrir os libros
rexistros

Explicación sobre a
necesidade e o uso de
libros e rexistros de
tesouraría

• Facer operacións de
rexistro

• Os rexistros realizados• Aplicacións
informáticas con folla
de cálculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.1 - Fluxos de entrada
e saída de tesouraría

•

LC.3 - Libros e rexistros
de tesouraría

•

LC.4 - Arqueamento da
caixa

•

LC.5 - Conciliación
bancaria

•

LC.7 - Servizo de
tesouraría e o resto dos
departamentos

•

2,0O orzamento de tesouraría
- Explicarase como facer o
orzamento de tesouraría

Explicación da
importancia e dos
cálculos do orzamento
de tesouraría

• Facer operacións de
orzamento

• Os orzamentos
realizados

• Aplicacións
informáticas con folla
de cálculo. Libro de
texto. Proxector e
encerado

• LC.2 - Control da
tesouraría na empresa

•

LC.6 - Previsión de
tesouraría

•

1,0Medios de pago on-line -
Medios de pago electrónico

Explicación dos medios
de pago on-line

• Identificar os medios de
pago on-line

• Presentacións cos
resultados propostos
polo profesor

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet.
Libro de texto.
Proxector e encerado

• LC.8 - Pago on-line•

3,0Aplicacións informáticas de
xestión - Uso da aplicación
informática

Explicación da folla de
calculo como
ferramenta para o
control de tesouraría

• Utilizar a aplicación
informática de folla de
cálculo

• Exercicios realizados• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• LC.9 - Seguridade e
confidencialidade da
información

•

LC.10 - Uso da
aplicación informática na
tesouraría

•

LC.11 - Procedemento
coa @dministración

•

8,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Ciclo contable e contas anuais 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade empresarial. NO

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as
normas do PXC-PEME. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O ciclo contable 2,011.1 Coñecer o ciclo contable

Operacións contables previas ó peche do exercicio 5,022.1 Coñecer os feitos contables previos ó peche do exercicio

Regularización e peche da contabilidade 4,033.1 Regularizar e pechar a contabilidade

Contas anuais 5,044.1 Elaborar as contas anuais

16TOTAL

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 (%)

0 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible e o
patrimonio neto.

S 10   CA1.5.1 Identificáronse as situacións de equilibrio entre elas PE.1 - Masas patrimoniais e situacións de
equilibrio

•

S 35 CA6.5 Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do exercicio económico. PE.2 - Feitos contables previos ao
pechamento

•

S 25 CA6.6 Calculouse o resultado contable e o balance de situación final. PE.3 - Resultado contable e balance•

S 25 CA6.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria para un
exercicio económico concreto.

PE.4 - Información para elaboración da
memoria

•

N 5  CA6.10 Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. LC.1 - Rigor e precisión na documentación•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Declaración-liquidación de IVE.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

   Ciclo contable con peche de exercicio e operacións derivadas deste.
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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)

2,0O ciclo contable -
Explicaranse as fases do
ciclo contable

Explicación completa
do ciclo contable

• Esquema co
funcionamento do ciclo
contable

• Esquema do ciclo
contable

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.  Plan
Xeral Contabilidade.
Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede.

• PE.2 - Feitos contables
previos ao pechamento

•

5,0Operacións contables
previas ó peche do
exercicio - Feitos contables
previos ao pechamento

Explicación das
operacións contables
previas ó peche do
exercicio

• Realización de
exercicios

• Exercicios realizados• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.  Plan
Xeral Contabilidade.
Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede

• PE.2 - Feitos contables
previos ao pechamento

•

4,0Regularización e peche da
contabilidade - Cálculo do
resultado contable e peche

Explicación do proceso
de regularización e
peche

• Realización de
exercicios

• Exercicios realizados• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.  Plan
Xeral Contabilidade.
Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede

• PE.3 - Resultado
contable e balance

•

5,0Contas anuais - Balance
situación final, Perdas e
ganancias e demais contas
anuais

Explicación do proceso
de elaboración das
contas anuais

• Elaboración de contas
anuais

• Contas elaboradas• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.  Plan
Xeral Contabilidade.
Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede

• LC.1 - Rigor e precisión
na documentación

•

PE.1 - Masas
patrimoniais e situacións
de equilibrio

•

PE.3 - Resultado
contable e balance

•

PE.4 - Información para
elaboración da memoria

•

16,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Tratamento informático da xestión contable e comercial. Empresa simulada. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade empresarial. NO

RA4 - Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. NO

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as
normas do PXC-PEME. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Tratamento informático da xestión contable 2,011.1 Coñecer as fases para a informatización contable da empresa

Simulación do proceso contable 10,022.1 Coñecer o proceso contable completo dunha empresa usando un
programa informático

Tratamento informático da xestión comercial 1,533.1 Coñecer as fases para a informatización da xestión comercial da
empresa

Simulación da actividade comercial 5,544.1 Coñecer o proceso de xestión comercial dunha empresa usando un
programa informático

19.0TOTAL

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 (%)

0 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible e o
patrimonio neto.

N 5   CA1.5.2 Identificáronse na empresa simulada. LC.1 - Masas patrimoniais na empresa
simulada

•

0 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

S 35   CA4.9.2 Describíronse as fases para informatizar a xestión comercial da empresa LC.2 - Informatización da xestión comercial
na empresa simulada

•

0 CA6.8 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

S 55   CA6.8.2 Describíronse as fases para informatizar a xestión contable da empresa. LC.3 - Informatización contable na empresa
simulada

•

N 5 CA6.9 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para
salvagardar os datos rexistrados.

LC.4 - Seguridade dos datos rexistrados na
empresa simulada

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Libros rexistros de facturas. Aplicación informática de facturación.
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Contidos

   Libro rexistro de facturas. Prestación do programa informático na empresa simulada.

 0Aplicacións informáticas.

 0  De xestión comercial. Obtención de documentos na empresa simulada.

 0  De xestión contable e comercial. Exemplo de simulación.

 0  Fluxos de tesouraría ou Cash-Flow na empresa simulada

 Declaración-liquidación de IVE.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

   Ciclo contable completo na empresa simulada

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)

2,0Tratamento informático da
xestión contable -
Explicaranse as fases a
seguir para a
informatización contable da
empresa

Explicación do
funcionamento do
programa

• Realizar operacións
contables no programa

• Exercicios contables• Proxector e encerado.
Programa de xestión
contable

• LC.3 - Informatización
contable na empresa
simulada

•

10,0Simulación do proceso
contable - Simulación do
proceso contable dunha
empresa usando o
programa informático

Explicación do
programa adaptado á
empresa simulada

• Realización do
exercicio económico da
empresa simulada na
aplicación informática

• Exercicio contable
completo no programa

• Proxector e encerado.
Programa de xestión
contable. Textos de
apoio

• LC.1 - Masas
patrimoniais na empresa
simulada

•

LC.3 - Informatización
contable na empresa
simulada

•

LC.4 - Seguridade dos
datos rexistrados na
empresa simulada

•

1,5Tratamento informático da
xestión comercial -
Explicaranse as fases a
seguir para a
informatización da xestión
comercial da empresa

Presentación dunha
aplicación informática
de xestión

• Utilización da aplicación
informática de xestión

• Documentos obtidos da
aplicación

• Proxector e encerado.
Aplicación informática
de xestión

• LC.2 - Informatización da
xestión comercial na
empresa simulada

•

5,5Simulación da actividade
comercial  - Simulación do
proceso de xestión
comercial dunha empresa
usando o programa
informático

Explicación do
programa adaptado á
empresa simulada

• Uso da aplicación
informática de xestión
na empresa simulada

• Documentos da
empresa simulada
obtidos da aplicación

• Proxector e encerado.
Aplicación informática
de xestión. Textos de
apoio

• LC.2 - Informatización da
xestión comercial na
empresa simulada

•

LC.4 - Seguridade dos
datos rexistrados na
empresa simulada

•

19,0TOTAL
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

1.-  A ACTIVIDADE EMPRESARIAL, O PATRIMONIO E A FUNCIÓN COMERCIAL

CA1.1. Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial

CA1.2. Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento

CA1.3. Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de actividades

2.-  A CONTABILIDADE. METODOLOXÍA E PLAN XERAL DE CONTABILIDADE

CA1.4. Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.

CA1.5. Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible e o patrimonio neto.

CA1.6. Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actividade

empresarial.

CA1.7. Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas patrimoniais.

CA2.1. Distinguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á lexislación española.

CA2.2. Definiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa.

CA2.3. Determináronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre.

CA2.4. Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimo-niais.

CA2.5. Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos e os gastos.

CA2.6. Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable.

CA2.7. Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non obrigatorias.

CA2.8. Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC, identificando a súa función na asociación e a

desagregación da información contable.

CA2.9. Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a súa función.

3.-  OS TRIBUTOS NA ACTIVIDADE COMERCIAL. O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

CA3.1. Identificouse a normativa fiscal básica.

CA3.2. Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características básicas.

CA3.3. Identificáronse os elementos tributarios.

CA3.4. Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e os indirectos.

CA3.5. Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade empresarial.

CA3.7. Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a IVE.

CA3.8. Diferenciáronse os réximes especiais do IVE.

CA3.9. Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as em-presas.

CA3.10. Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a documentación correspondente á súa declaración-liquidación.

4.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DA COMPRA-VENDA

CA4.1. Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda.

CA4.2. Establecéronse os fluxos de documentación administrativa relacionados coa compra e a venda.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.3. Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.

CA4.4. Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a documentación administrativa asocia

5.-  MEDIOS DE COBRAMENTO E PAGAMENTO. OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CA5.2. Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa, así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta

a diferenza entre pagamento ao contado e aprazado.

CA5.3. Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais.

CA5.4. Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en función do tipo de operacións..

CA5.5. Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto.

CA5.6. Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e servizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o

desconto comercial

6.- AS EXISTENCIAS. COMPRAS E VENDAS

CA6.1. Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas operacións relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-PEME.

CA6.2. Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME.

CA6.3. Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis habituais do proceso comercial.

CA6.4. Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE.

7.-  XESTIÓN E CONTROL DE TESOURARÍA

CA5.1. Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos

cobramentos.

CA7.2. Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría.

CA7.3. Executáronse as operacións do procesamento de arqueamento e cadramento da caixa e detectáronse as desviacións

CA7.4. Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco.

CA7.5. Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión financeira.

CA7.7. Valorouse a utilización de medios en liña, administración electrónica e outros substitutivos da presentación física dos documen-tos.

CA7.9. Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a xestión de tesouraría.

8.-   CICLO CONTABLE E CONTAS ANUAIS

CA6.5. Rexistráronse dos feitos contables previos ao pechamento do exercicio económico.

CA6.6. Calculouse o resultado contable e o balance de situación final.

CA6.7. Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria para un exercicio económico concreto.

9.-  TRATAMENTO INFORMÁTICO DA XESTIÓN CONTABLE E COMERCIAL. EMPRESA SIMULADA.

CA4.9. Utilizáronse aplicacións informáticas específicas

CA4.9.1. Valorouse o uso de aplicacións informáticas de xestión comercial

CA4.9.2. Describíronse as fases para informatizar a xestión comercial da empresa

CA6.8. Utilizáronse aplicacións informáticas específicas

CA6.8.1. Valorouse o uso de aplicacións informáticas de contabilidade

CA6.8.2. Describíronse as fases para informatizar a xestión contable da empresa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

    Realizaranse probas obxectivas de coñecemento con contido teórico, práctico ou teórico-práctico. Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10

puntos debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos. O número de parciais en cada avaliación será de dous ou tres en función da materia e a

marcha do curso.
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    Valorase a participación, realización de traballos e actividades.

Notas trimestrais de avaliación:

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

    As probas obxectivas realizadas no trimestre ponderará un  90% da nota trimestral.

    A participación e os traballos ponderará un 10%.

Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a deberá ter unha nota global de 5 ou superior e ter aprobadas todos os parciais realizados ou ter

unha nota mínima de catro  nos parciais para poder facer a media de cada avaliación.

Nota final.

    Para superar o módulo o alumno deberá ter unha nota de 5 ou superior en todas as avaliacións.

    As avaliacións non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva final. Nesta proba só é necesario recuperar os parciais non

superadas durante o curso.

    A nota final será a media das notas trimestrais.

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

O final de cada avaliación ou principio da seguinte haberá un exame de recupetración dos parcias pendentes.

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

recuperará os parciais  non superados. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos,  sendo necesario obter unha nota 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 (mais de 16 faltas) 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 houbese 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

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

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Ó final do ano realizase unha valoración global

Ó final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente
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PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

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

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

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

Atención personalizada na aula

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

cidadáns e profesionais comprometidos cos valores dunha sociedade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita al Parlamento de Galicia con asistencia al pleno.

Visita a Pull &Bear en Narón.

Visita a GADISA.

Conferencia sobre creación de empresas y problemática de seguros.
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