
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 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 (*)

MP0441 Técnica contable 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

A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal,

así como de atención á clientela en empresas tanto públicas coma privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade.

As competencias profesionais, persoais e sociais asociadas a este módulo profesional son as seguintes:

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

- Rexistrar contablemente a documentación soporte correspondente á normativa da empresa, en condicións de seguridade e calidade.

- Participar no traballo de equipo respectando a xerarquía definida na organización.

O profesional asociado a este título exerce a súa actividade en empresas de calquer sector de actividade así como nas administracións públicas

ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables en relación a este módulo son as seguintes: auxiliar administrativo/a, axudante de oficina,

administrativo comercial.

A organización da actividade productiva das empresas e do traballo exíxelle actualmente o persoal profesional da actividade administrativa unha

gran polivalencia, así como una serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo e a iniciativa na toma de decisións.

O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa,

demanda persoas con una actualización contínua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade, nun ambiente de xestión de calidade e respectando a normativa.

Nas actividades de aprendizaxe da programación do módulo potenciarase a iniciativa dos alumnos/as, a autonomía e o traballo en equipo.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0441_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 A actividade económica e o
patrimonio empresarial

A empresa e a necesidade da contabilidade. 12 7 X

2 Metodoloxía contable. Conxunto de regras e normas que permiten a contabilidade
reflexar de maneira fiel a situación da empresa.

30 19 X

3 O plan xeral de contabilidade
para PEMES .

O PXC-PEME como texto legal que permite as empresas
rexistrar as súas operacións cos mismos criterios, normas e
principios.

14 9 X X X

4 Contabilización de feitos
económicos básicos.

Contabilización de compras e vendas de mercadorías, gastos
e ingresos. O IVE

30 19 X

5 O inmovilizado material e a
financiación.

Contabilización das inversións e amortizacións, así como das
fontes de financiación.

23 14 X

6 Operacións de fin de exercicio. Contabilización de asentos de regularización e pechamento. 23 14 X X X X

7 Tratamento informático do
proceso contable.

Aplicacións informáticas na realización do proceso contable. 27 18 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 económica e o patrimonio empresarial 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, e clasifícaos en masas patrimoniais. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A actividade económica e a empresa 3,011.1 Identificar as fases do ciclo económico.

1.2 Clasificar as empresas segundo diferentes criterios.

A inversión e a financiación. 4,022.1 Diferenciar investimento e finaciamento.

2.2 Distinguir gasto e pagamento.

2.3 Distinguir cobro e ingreso

O patrimonio dunha empresa 5,033.1 Recoñecer oe elementos que integran o patrimonio dunha empresa.

3.2 Identificar as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible
e o neto.

3.3 Ordenar en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais.

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. PE.1 - Exame da actividade empresarial.•

S 15 CA1.2 Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto,
gasto e pagamento, e ingreso e cobramento.

PE.2 - Exame de operacións de inversión e
financaiación.

•

N 10 CA1.3 Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación
habituais.

PE.3 -  Exame de empresa: concepto e
tipos.

•

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

•

S 20 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o
patrimonio neto.

PE.5 - Exame do patrimonio empresarial•

N 10 CA1.6 Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade
empresarial.

PE.6 - Exame do patrimonio empresarial•

S 20 CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. PE.7 - Exame do patrimonio empresarial•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade empresarial: Actividade económica. Empresa: concepto e tipos. Ciclo económico da empresa

 Patrimonio empresarial e 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)

3,0A actividade económica e a
empresa - Explicaranse a
produción e distribución de
bens e servicios capaces
de satisfacer as
necesidades humanas cos
recursos limitados dos que
se dispón.

Explicación do
funcionamento do
sistema de economía
de mercado e a función
da empresa orientada a
producir bens e
servicios e a obter
beneficios.

• Realizar un esquema
das fases do ciclo
económico.

•

Elaborar unha
clasificación das
empresas segundo
diferentes criterios.

•

Proba escrita.•

Síntese do tema e
esquema da
clasificación das
empresas.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e artículos
de prensa.

• PE.1 - Exame da
actividade empresarial.

•

PE.3 -  Exame de
empresa: concepto e
tipos.

•

4,0A inversión e a financiación.
- Definiranse e
diferenciaranse os
conceptos de investimento
e financiamento, gasto e
pagamento e ingreso e
cobramento.

Explicación teórica e
práctica dos conceptos
inversión e financiación,
distinguindo ademáis
gasto e pagamento e
ingreso e cobramento.

• Distinguir nun caso
práctico de creación de
empresa a inversión e a
financiación.

•

Enumerar diferentes
gastos habituais das
empresas e
diferencialos dos
pagamentos.

•

Citar ingresos tipo das
empresas e
diferencialos dos
cobramentos.

•

Apuntes dos temas
teóricos tratados.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.2 - Exame de
operacións de inversión
e financaiación.

•

5,0O patrimonio dunha
empresa - Recoñeceranse
os elementos patrimoniais
como conxunto de bens,
dereitos e obrigacións de
pago cos que conta unha
empresa para levar a cabo
sua actividade económica.5

Explicación do
patrimonio dunha
empresa como
conxunto de bens,
dereitos e obrigacións
de pago e o
agrupamento en masas
patrimoniais.

•

Exemplos prácticos do
patrimonio dunha
empresa.

•

Práctica do patrimonio
dunha empresa.

•

Elaboración dun
inventario

•

Proba escrita.•

Exercicios resoltos do
patrimonio empresarial

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.4 -  Exame de
elementos e masas
patrimoniais.

•

PE.5 - Exame do
patrimonio empresarial

•

PE.6 - Exame do
patrimonio empresarial

•

PE.7 - Exame do
patrimonio empresarial

•

12,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Metodoloxía contable. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados na empresa. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A conta: estructura, elementos e terminiloxía 3,011.1 Abrir contas representaivas de elementos patrimoniais.

1.2 Obter e analizar os saldos de contas.

1.3 Clasificar os tipos de contas

O convenio de cargo e aboamento. 15,022.1 Describir as características que definen o convenio.

2.2 Utilizar as contas para representar feitos contables.

2.3 Comprender a finalidade das contas e o seu funcionamento.

O método da partida dobre. 5,033.1 Analizar os principios nos que se basa o sistema da partida dobre

3.2 Aplicar e interpretar este método para contabilizar feitos contables.

Os libros contables. 7,044.1 Recoñecer os libros de contabilidade.

4.2 Identificar e diferenciar a disposición gráfica ou rayado dos libros
contables.

4.3 Anotar operacións contables sinxelas no libro diario e mayor.

4.4 Confeccionar o balance de comprobación de sumas e saldos.

30TOTAL

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 5 CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación
española.

PE.1 - Operacións mercantís desde a
perspectiva contable.

•

S 5 CA2.2 Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos
patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e identificouse a súa estrutura.

PE.2 - Teorías das contas•

S 5 CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por
partida dobre.

PE.3 - Teoría das contas.•

S 20 CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das
modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

PE.4 - Teoría das contas.•

S 20 CA2.5 Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico
para a identificación de erros e omisións nas anotacións das contas.

PE.5 - Exame do balance de comprobación.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. PE.6 - Teoría das contas.•

S 15 CA2.7 Definiuse o concepto de resultado contable. PE.7 - Teoría das contas.•

S 15 CA2.8 Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. PE.8 - Desenvolvemento do ciclo contable.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

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

 Método por partida dobre.

 Libros contables.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

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)

3,0A conta: estructura,
elementos e terminiloxía -
Explicarase o uso de este
instrumento como
representación e medida
dos elementos patrimoniais.

Explicación da conta
como instrumento
utilizado pola
contabilidade para
medir e representar a
evolución e situación de
un elemento
patrimonial.

• Representar diferentes
elementos patrimoniais
mediante contas.

•

Facer un resumen da
terminoloxía das
contas.

•

Elaborar esquemas de
representación de
contas.

•

Apuntes organizados
do sistema de contas.

• Libro de texto, apuntes
do profesor.

• PE.1 - Operacións
mercantís desde a
perspectiva contable.

•

PE.2 - Teorías das
contas

•

PE.3 - Teoría das
contas.

•

PE.6 - Teoría das
contas.

•

PE.7 - Teoría das
contas.

•

PE.8 - Desenvolvemento
do ciclo contable.

•

15,0O convenio de cargo e
aboamento. - Explicarase o
sistema mediante o cual se
fan os apuntes nos libros
diario e mayor.

Explicación teórica e
práctica do convenio de
cargo e aboamento.

• Facer un esquema do
convenio.

•

Aplicación do convenio
para as contas de
activo.

•

Aplicación do convenio
para as contas de
pasivo e neto.

•

Aplicación do convenio
para as contas de
gastos e ingresos.

•

Esquema do convenio
de cargo e aboamento.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.4 - Teoría das
contas.

•

PE.6 - Teoría das
contas.

•

PE.7 - Teoría das
contas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O método da partida dobre.
- Explicarase o sistema
mediante  o cual calquera
operación económica ou
financeira da lugar como
mínimo a duas anotacións.

Explicación teórica e
práctica do sitema da
partida dobre.

• Realizar un esquema
dos principios básicos
do método.

•

Aplicación do método
en supostos prácticos.

•

Esquema do sistema
de partida dobre.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.3 - Teoría das
contas.

•

7,0Os libros contables. -
Explicarase os libros
segundo os criterios de
obligatoriedad e
necesidade.

Explicación dos libros
obrigatorios e
voluntarios dende o
punto de vista mercantil
e fiscal.

•

Explicación teórica e
práctica do rayados do
libro diario e mayor.

•

Eplicación teórica e
práctica do balance de
comprobación.

•

Facer diferentes
rayados do libro diario e
mayor.

•

Escribir anotacións no
libro diario e mayor.

•

Realizar balances de
comprobacións de
sumas e saldos.

•

Exercicios resoltos nos
libros de contabilidade.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.5 - Exame do
balance de
comprobación.

•

30,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O plan xeral de contabilidade para PEMES . 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados na empresa. NO

RA3 - Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. SI

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción o  Plan Xeral de Contabilidade. 3,011.1 Recoñecer o PXC como a normativa contable que regula a contabilidade.

1.2 Comprender a necesidade de un PXC específico paara pequenas e
medianas empresas.

1.3 Analizar a estructura do PXC

Os principios contables e as normas de rexistro e valoración 3,022.1 Interpretar e aplicar os principios contables

2.2 Comprender as normas de valoración como desenrolo dos principios
contables.

O cadro de contas e as definicións e relacións contables. 8,033.1 Clasificar as contas por su pertenencia a grupos e subgrupos.

3.2 Comprender a codificación das contas.

3.3 Estudar as relacións contables máis importantes.

As contas anuais 0,044.1 Relacionar o balance de situación co PXC-PEMES.

4.2 Comprender a conta de perdas e ganancias.

4.3 Informar sobre a utilidade da memoria.

14TOTAL

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 CA2.9 Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias,
e da memoria.

PE.1 - O PXC•

S 5 CA3.1 Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC). PE.2 - A normalización contable•

S 5 CA3.2 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. PE.3 - O PXC•

S 5 CA3.3 Identificáronse as partes do PXC-PEME. PE.4 - O PXC•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.4 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME. PE.5 - O PXC•

S 10 CA3.5 Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan. PE.6 - O PXC•

S 15 CA3.6 Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na
asociación e na desagregación da información contable.

PE.7 - O PXC•

S 15 CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-
PEME.

PE.8 - O PXC•

S 15 CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. PE.9 - O PXC•

S 10 CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais. PE.10 - O PXC•

S 5 CA4.2 Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME. PE.11 - O PXC•

S 5 CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC-PEME. PE.12 - O PXC•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normalización contable: o plan xeral de contabilidade.

 Marco conceptual do PXC: principios contables.

 Normas de rexistro e valoración.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Introducción o  Plan Xeral
de Contabilidade. -
Estudiarase o PXC como
texto legal que ten como fin
asesorar as empresas para
levar a súa contabilidade de
acordo a uns criterios,
normas e principios
xeralmente aceptados.

Explicación das partes
que componen o PXC.

• Realizar un esquema
do PXC.

•

Enumerar os requisitos
da información
contable.

•

Proba escrita.•

Esquema do Plan Xeral
de Contabilidade.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.2 - A normalización
contable

•

PE.3 - O PXC•

PE.4 - O PXC•

PE.5 - O PXC•

PE.9 - O PXC•
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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)

3,0Os principios contables e as
normas de rexistro e
valoración - Explicaranse os
principios e criterios
contables que deberanse
respear para a elaboración
das contas anuais.

Explicar os principios
contables e as normas
de valoración.

•

Ejemplos prácticos.•

Resolución casos
prácticos.

•

Lectura organizada do
PXC.

•

Proba escrita.•

Esquema do Plan Xeral
de Contabilidade.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.6 - O PXC•

8,0O cadro de contas e as
definicións e relacións
contables. - Explicarase o
sistema de codificación das
contas e as relacións entre
as contas.

Explicar o sistema de
codificación das contas.

•

Enseñar o manexo do
PXC.

•

Codificar elementos
patrimoniais

•

Utilizar o PXC para
contabilizar feitos
contbles.

•

Proba escrita.•

Esquema do Plan Xeral
de Contabilidade.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.7 - O PXC•

PE.8 - O PXC•

PE.10 - O PXC•

PE.11 - O PXC•

PE.12 - O PXC•

0,0As contas anuais -
Estudiarase a información
báica que debe suministrar
a contabilidade.

PE.1 - O PXC•

14,0TOTAL
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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 Contabilización de feitos económicos básicos. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A conta de mercadorías: desglose e rexistro. 8,011.1 Identificar as mercadorías ca actividade principal nuha empresa de tipo
comrcial.

1.2 Comprender o desglose das mercadorías e súas principáis contas.

1.3 Analizar as contas máis representativas dos grupos 6 e 7 do PXC
referentes a compras e vendas e asúas anotacións no libro diario.

O imposto do valor engadido 8,022.1 Contabilizar correctamente o IVE nas operacións de compra e venda.

2.2 Aplicar o IVE a os gastos e ingresos.

2.3 Liquidar o IVE nos periodos correspondentes.

Os gastos e ingresos no PGC-PEMES 7,033.1 Coñecer as contas principáis de gastos e ingresos do PXC-PEMES.

3.2 Diferenciar os conceptos de gasto e pago e o de ingreso e cobro.

3.3 Contabilizar correctamente os distintos gastos e ingresos utilizando as
contas do PXC-PEMES.

A letra de cambio 7,044.1 Rexistrar operacións que se realizan con letras de cambio.

4.2 Rexistrar a negociación ou desconto financeiro.

4.3 Rexistrar a xestión de cobramento.

30TOTAL

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 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións
básicas das empresas.

PE.1 - Existencias de mercadorías. Compra
e venda de mercadorías . Outros gastos e
ingresos

•

S 50 CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. PE.2 - Existencias de mercadorías. Comra e
venda de mercadorías. Outros gastos e
ingresos.

•

S 40 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.3 - Existencias. Compra e venda de
mercadorías. Gastos e ingresos.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

 Compra e venda de mercadorías.

 Existencias de mercadorías.

 Outros gastos e ingresos.

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)

8,0A conta de mercadorías:
desglose e rexistro. -
Explicarase o
funcionamento das
compras e vendas de
mercadorías que son
obxeto da actividade do
tráfico habitual nuha
empresa de tipo comercial.

Explicación teórica e
práctica do tratamento
contable das
existencias e das
compras e vendas de
mercadorías.

• Localización no PXC
das contas de
mercadorías dos
grupos 3,6 e7.

•

Realizar un esquema
das normas de
valoración aplicadas as
existencias.

•

Práctica de anotacións
no libro diario e mayor
de contabilización de
mercadorías.

•

Proba escrita•

Esquema da norma de
valoración aplicada as
existencias.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - Existencias de
mercadorías. Compra e
venda de mercadorías .
Outros gastos e ingresos

•

PE.2 - Existencias de
mercadorías. Comra e
venda de mercadorías.
Outros gastos e
ingresos.

•

PE.3 - Existencias.
Compra e venda de
mercadorías. Gastos e
ingresos.

•

8,0O imposto do valor
engadido - Tratarase o
tema do IVE na
contabilización das
operacións de compra e
venda.

Explicación teórica e
práctica da
contabilización do IVE
nas compras e vendas,
nos gastos e ingresos e
as declaracións
periódicas
correspondentes.

• Práctica de asentos con
IVE.

•

Contabilización de
facturas con IVE.

•

Contabilización de
documentos fiscais.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto,apuntes
de profesor e Plan
Xeral Contable.

• PE.1 - Existencias de
mercadorías. Compra e
venda de mercadorías .
Outros gastos e ingresos

•

PE.2 - Existencias de
mercadorías. Comra e
venda de mercadorías.
Outros gastos e
ingresos.

•

PE.3 - Existencias.
Compra e venda de
mercadorías. Gastos e
ingresos.

•

7,0Os gastos e ingresos no
PGC-PEMES - Analizarase
a problemática dos gastos e
ingresos máis
representativos  nas
pequenas e medianas
empresas.

Explicación do
tratamento dos gastos
e ingresos no PXC.

• Contabilización dos
gastos máis habituáis
das empresas.

•

Contabilización dos
ingresos máis
corrientes das
empresas.

•

Proba escrita•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - Existencias de
mercadorías. Compra e
venda de mercadorías .
Outros gastos e ingresos

•

PE.2 - Existencias de
mercadorías. Comra e
venda de mercadorías.
Outros gastos e
ingresos.

•

PE.3 - Existencias.
Compra e venda de
mercadorías. Gastos e
ingresos.

•

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0A letra de cambio -
Explicarase o
funcionamento contable da
letra de cambio.

Explicación da
problemática contable
dos efectos de
comercio.

• Realizar un esquema
das posibles subcontas
dos efectos comerciais.

•

Contabilización de
operacións que se
realizan con letras de
cambio.

•

Contablización de
operacións de desconto
e xestión de cobro.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - Existencias de
mercadorías. Compra e
venda de mercadorías .
Outros gastos e ingresos

•

PE.2 - Existencias de
mercadorías. Comra e
venda de mercadorías.
Outros gastos e
ingresos.

•

PE.3 - Existencias.
Compra e venda de
mercadorías. Gastos e
ingresos.

•

30,0TOTAL
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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 O inmovilizado material e a financiación. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O activo non corrente 8,011.1 Identificar as inversións das empresa cas contas do grupo 2 do PXC.

1.2 Coñecer as contas do inmovilizado material e intangible.

1.3 Diferenciar un gasto dunha inversión.

1.4 Rexistrar operacións de inversións.

A amortización. 10,022.1 Entender o concepto de amortización.

2.2 Identificar as contas do PXC relativas a amortización.

2.3 Coñecer diferentes sistemas de amorización.

2.4 Rexistrar operacións de compravenda de inmovilizado e de operacións
de amortizacións de fin de exercicio.

A financiación das empresas 5,033.1 Identificar as contas do grupo 1 do PXC cos recursos propios e a
financiación allea a longo prazo.

3.2 Identificar as contas do grupo 5 do PXC ca financiación allea a curto
prazo

3.3 Rexistrar operacións de creacións de empresas.

3.4 Rexistrar operacións de financiación allea.

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 50 CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. PE.1 - O inmovilizado material, a
amortización e as fontes de financiamento.

•

S 50 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.2 - O inmovilizado material, a
amortización e as fontes de financiamento.

•

100TOTAL

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

PROFESIONAIS

Contidos

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

 Inmobilizado material: amortización e baixa contable.

 Fontes de financiamento.

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)

8,0O activo non corrente -
Explicarase o tratamento
contable das inversións que
realizan as empresas para
poder levar a cabo as súas
actividades.

Explicación das
inversións que realizan
as empresas como
bens e dereitos
duradreiros que
formarán parte da
infraestructura da
empresa.

• Realizar un esquema
dos distintos tipos de
inmovilizado.

•

Práctica de asentos
contables do
inmovilizado material,
intanxible e financiero.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes de
financiamento.

•

PE.2 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes de
financiamento.

•

10,0A amortización. -
Explicarase o concepto de
amortización  desde o
punto de vista económico e
contable.

Explicación do
concepto da
amortización e dos
diferentes sistemas de
amortización.

•

Resolución práctica de
diferentes enunciados
de amortización.

•

Realizar un esquema
do proceso de
amortización

•

Práctica de asentos de
amortizacións.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes de
financiamento.

•

PE.2 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes de
financiamento.

•

5,0A financiación das
empresas - Explicarase os
distintos medios que utilizan
as empresas para obter os
recursos necesarios.

Explicación da
financiación propia e
allea das empresas.

•

Resolución de casos
prácticos.

•

Realizar un esquema
das fontes de
financiación.

•

Práctica de asentos de
financiación.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes de
financiamento.

•

PE.2 - O inmovilizado
material, a amortización
e as fontes 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 Operacións de fin de exercicio. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, e clasifícaos en masas patrimoniais. NO

RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados na empresa. NO

RA3 - Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. NO

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A periodificación contable. 4,011.1 Describir a periodificación contable.

1.2 Aplicar os axustes por periodificación.

A regularización de existencias e a reclasificación de
elementos patrimoniais.

4,022.1 Analizar o proceso de regularización de existencias.

2.2 Relacionar a ficha de almacén cos apuntes contables das existencias.

2.3 Reclasificar o activo e pasivo non corriente.

A regularización e a asento de pechamento 8,033.1 Identificar a conta Resultado do exercicio.

3.2 Analizar o proceso de regularización contable relacionando o libro diario e
o libro mayor.

3.3 Rexistrar o asento de pechamento relacionando o diario e o mayor.

As contas anuais 7,044.1 Coñecer as principais normas para formular as contas anuais.

4.2 Elaborar o balance de situación de acordo a o PXC-PEMES.

4.3 Elaborar a conta de perdas e ganancias de acordo a o PXC-PEMES.

23TOTAL

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 CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. PE.1 - As contas anuais.•

S 10 CA2.9 Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias,
e da memoria.

PE.2 - O PXC•

S 10 CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. PE.3 - As contas anuais.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. PE.4 - Contabilización dos feitos
económicos e financeiros.

•

S 30 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.5 - Operacións de fin de exercicio•

S 10 CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

TO.1 - O proceso contable•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento do ciclo contable.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

 Operacións de fin de exercicio. Pechamento contable.

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)

4,0A periodificación contable. -
Explicarase o principio
contable de devengo e os
axustes por periodificación.

Explicación do proceso
de periodificación
contable.

• Estudio do principio de
devengo.

•

Aplicación práctica do
principio.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.4 - Contabilización
dos feitos económicos e
financeiros.

•

PE.5 - Operacións de fin
de exercicio

•

TO.1 - O proceso
contable

•

4,0A regularización de
existencias e a
reclasificación de
elementos patrimoniais. -
Explicarase o
funcionamento das contas
do grupo de existencias no
final do exercicio e a
reclasificación.

Explicación do
funcionamento das
contas de existencias o
final do exercicio
económico e da
reclasificación dos
elementos patrimoniais.

• Práctica de
regularización de
existencias.

•

Práctica de
reclasificación de
elementos patrimoniais.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.4 - Contabilización
dos feitos económicos e
financeiros.

•

PE.5 - Operacións de fin
de exercicio

•

TO.1 - O proceso
contable

•

8,0A regularización e a asento
de pechamento -
Explicarase como se
calcula o beneficio ou
pérdida contable e como se
pecha contablemente o
exercicio.

Explicación do cálculo
do beneficio ou pérdida
contable e a maneira
de pechar a
contabilidade.

• Prácticas de
regularización contable.

•

Prácticas de asento de
pechamento.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - As contas anuais.•

PE.4 - Contabilización
dos feitos económicos e
financeiros.

•

PE.5 - Operacións de fin
de exercicio

•

TO.1 - O proceso
contable

•
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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)

7,0As contas anuais -
Explicarase a formulación e
as normas comúns para
elaborar as contas anuais.

Explicación de como
formular as contas
anuais e as normas
comúns para
elaborálas.

• Prácticas de
elaboración de
balances.

•

Prácticas de
elaboración da conta de
perdas e ganancias.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e Plan
Xeral de Contabilidade.

• PE.1 - As contas anuais.•

PE.2 - O PXC•

PE.3 - As contas anuais.•

PE.5 - Operacións de fin
de exercicio

•

TO.1 - O proceso
contable

•

23,0TOTAL
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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 Tratamento informático do proceso contable. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. NO

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. NO

RA5 - Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas específicas, e valora a súa eficiencia na xestión do plan de contas. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción a aplicación informática. 4,011.1 Instalar o programa informático.

1.2 Acceder e salir da aplicación.

1.3 Crear,eliminar e modificar empresas.

Estudio da aplicación informática I. 15,022.1 Crear contas e subcontas.

2.2 Crear conceptos e vencementos tipo.

2.3 Introducir asentos contables no libro diario.

2.4 Realizar correctamente operacións relacinadas ca xestión do IVE.

2.5 Listar o libro diario e mayor.

Estudio da aplicación informática II. 8,033.1 Usar e crear asentos predefinidos.

3.2 Efectuar o peche da contabilidade.

3.3 Visualizar os balances, a conta de perdas e ganacias e a memoria.

3.4 Realizar correctamente copias de seguridade para súa posterior
recuperación.

3.5 Arranxar os imprevistos recorrendo a axuda do programa, ou a ó servicio
de atención a clientela da empresa creadora do software.

27TOTAL

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 2 CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-
PEME.

PE.1 - O cadro de contas•

S 10 CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. PE.2 - As contas anuais•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais. PE.3 - O cadro de contas•

S 20 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.4 - Contabilización de feitos económicos
básicos

•

S 5 CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.5 - Desenvolvemento do ciclo contable.•

S 10 CA5.1 Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan
da documentación soporte, seguindo os procedementos establecidos.

LC.1 - Configuración de contas e subcontas
na aplicación.

•

N 3 CA5.2 Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos,
seguindo os procedementos establecidos.

LC.2 - Configuración de códigos en asentos
predefinidos

•

N 3 CA5.3 Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

LC.3 - Configuración dos conceptos tipo.•

N 3 CA5.4 Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente. LC.4 - Configuración dos conceptos tipo.•

S 5 CA5.5 Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

LC.5 - Xestión das partidas contables
mediante os asentos predefinidos.

•

S 27 CA5.6 Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de
acordo coa natureza económica da operación.

LC.6 - Xestión das partidas contables nunha
aplicación informáica.

•

S 3 CA5.7 Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación,
recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de atención á clientela da
empresa creadora do software.

LC.7 - Operacións de mantemento básico
das operacións.

•

S 3 CA5.8 Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos
respectivos, así como da colección de apuntamentos predefinidos.

LC.8 - Operacións de mantemento básico
das operacións.

•

S 3 CA5.9 Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como
a xestión administrativa da copia de seguridade, nun tempo axeitado e cos métodos
apropiados.

LC.9 - Operacións de mantemento básico
das operacións.

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento do ciclo contable.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.

 Xestión das partidas contables nunha aplicación informática.

 Operacións de mantemento básico de aplicacións

 Asentamentos predefinidos.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Introducción a aplicación
informática.  - Explicarase a
instación do programa e
como acceder e salir da
aplicación así como a
creación de empresas.

Explicación e
instalación do programa
informático.

• Realizar un esquema
do proceso de
instalación.

•

Instalación da
aplicación.

•

Creación dunha
empresa na aplicación.

•

Creación dunha
empresa na aplicación
contaplus.

• Libro de texto, apuntes
do profesor, Plan Xeral
de Contabilidade,
equipos informáticos
con conexión a internet,
aplicación informática
contaplus.

• LC.1 - Configuración de
contas e subcontas na
aplicación.

•

LC.3 - Configuración dos
conceptos tipo.

•

LC.4 - Configuración dos
conceptos tipo.

•

LC.6 - Xestión das
partidas contables nunha
aplicación informáica.

•

LC.7 - Operacións de
mantemento básico das
operacións.

•

PE.1 - O cadro de contas•

PE.2 - As contas anuais•

PE.3 - O cadro de contas•

15,0Estudio da aplicación
informática I. - Explicarase
como introducir asentos no
diario e o listaxe dos
diversos libros.

Explicación do proceso
contable na aplicación
informática.

• Introducir contas e
subcontas en
contaplus.

•

Realizar asentos
contables con IVE.

•

Prácticas de listado dos
libros de contabilidade.

•

Esquema do manexo
do programa.

• Libro de texto, auntes
do profesor, Plan Xeral
de Contabilidade,
equipos informáticos
con conexión a internet,
aplicación informática
contaplus.

• LC.1 - Configuración de
contas e subcontas na
aplicación.

•

LC.3 - Configuración dos
conceptos tipo.

•

LC.6 - Xestión das
partidas contables nunha
aplicación informáica.

•

LC.7 - Operacións de
mantemento básico das
operacións.

•

LC.8 - Operacións de
mantemento básico  das
operacións.

•

PE.1 - O cadro de contas•

PE.2 - As contas anuais•

PE.3 - O cadro de contas•

PE.4 - Contabilización de
feitos económicos
básicos

•

PE.5 - Desenvolvemento
do ciclo contable.

•
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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)

8,0Estudio da aplicación
informática II. -
Explicaranse os asentos
predefinidos, o pechamento
da contabilidade e a
visualización das contas
anuais

Explicación dos
asentos predefinidos,
do peche da
contabilidade, das
normas de seguridade
e do mantemento da
aplicación.

• Introdución de
asentamentos
predefinidos.

•

Realización dun
proceso contable
completo finalizando co
peche da contabilidade.

•

Visualización das
contas anuais.

•

Realización de copias
de seguridade.

•

Esquema do manexo
do programa.

• Libro de texto, auntes
do profesor, Plan Xeral
de Contabilidade,
equipos informáticos
con conexión a internet,
aplicación informática
contaplus.

• LC.1 - Configuración de
contas e subcontas na
aplicación.

•

LC.2 - Configuración de
códigos en asentos
predefinidos

•

LC.3 - Configuración dos
conceptos tipo.

•

LC.5 - Xestión das
partidas contables
mediante os asentos
predefinidos.

•

LC.6 - Xestión das
partidas contables nunha
aplicación informáica.

•

LC.7 - Operacións de
mantemento básico das
operacións.

•

LC.8 - Operacións de
mantemento básico  das
operacións.

•

LC.9 - Operacións de
mantemento básico das
operacións.

•

PE.1 - O cadro de contas•

PE.2 - As contas anuais•

PE.3 - O cadro de contas•

PE.4 - Contabilización de
feitos económicos
básicos

•

27,0TOTAL
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Os mínimos exixibles son os enumerados nos criterios de avaliación.

Faráse un proceso de avaliación continua do módulo. O alumno deberá realizar todas as actividades de aula propostas polo profesor e ter as

mesmas resoltas de maneira satisfactora o remate de cada unidade didáctica. O alumno deberá levar unha carpeta cos seus apuntes, os traballos

e as actividades e os exercicios e cuestionarios resoltos.

Os criterios de cualificación son os seguintes: traballos  20 %, probas especifícas 80 %.

As unidades didácticas ponderaránse do seguinte xeito: UD 1 5%, UD 2 5%, UD 3 10%, UD 4 30%,UD 5 20%,UD 6 20%, UD 7 10%.

O alumno deberá demostrar un manexo suficiente do software específico proposto polo profesor e esto concrétarase en : crear empresas, dar

contas de alta, realización de asentos e elaboración de infomes e procesos de copia de seguridade.

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

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

Dado o sistema de cualificación de avaliación continua do módulo, non haberá exames de recuperación específicos. Entenderase que os alumnos

que aproben a última avaliación terán superada a materia. En todo caso, diseñaráse unha proba de recuperación ao remate do módulo para

aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos polo método ordinario.

A proba de recuperación dividirase en tres partes:

-Asentos individuais.

-Contabilización dun exercicio económico completo.

-Introdución de asentos e obtención de informes na aplicación informática.

O peso de cada unha das partes na nota final será o seguinte: asentos(55%), exercicio completo(35%) e proba informática(10%).

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

Consistirá nunha proba final inspirada nos resultados de aprendizaxe, os criterios de avaliación e os contidos mínimos expresados nesta

programación.

A proba de avaliación extraordinaria dividirase en tres partes:

- Asentos individuais.

- Contablización dun exercicio económico completo.

- Introducción de asentos e obtención de informes na aplicación informática.

O peso de cada unha das partes na nota final será o seguinte: asentos(55%), exercicio completo(35%) e proba informática(10%).

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

Relacionaranse as actividades programadas e puntearanse as que foron levadas a cabo anotando as datas e o tempo de cada una delas.

Pasaranse cuestionarios a os alumnos para evaluar a organización e a metodoloxía empregada no curso. Farei entrevistas individuais para tratar

de coñecer as características pesoais que afectan a cada alumno no proceso educativo.

Análise dos resultados parciáis en cada avaliación, buscando as causas daqueles que non alcanzan os obxectivos.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras semanas do curso realizarase una proba para comprobar a formación de base dos alumnos así como as súas capacidades. Esta

proba consistirá nun exercicio sobre cálculo matemático básico.

Estudiarase a procedencia e os estudios previos realizados así como a idade para detectar distintos ritmos e capacidades de aprendizaxe.

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

Procurarase unha atención individualizada a os alumnos con dificultades proporcionándolles  tarefas básicas de reforzo.

Empregarase metodoloxías diversas nas explicacións dos temas.

Potenciarase a autonomía e a iniciativa do alumno así como o traballo en equipo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro das actividades de ensino e aprendizaxe farase referencia entre outras cuestións a:

- Preocupación por mostra-la imaxe fiel do patrimnnio.

- Integración nun equipo de traballo con responsabilidades concretas e fins comúns.

- Respeto polo segredo da información contable.

- Colaboración e participación en equipo.

Ademáis potenciaranse as actitudes de respeto e tolerancia, as de igualdade de oportunidades, as do consumidor responsable e a educación para

a paz.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O departamento de administrativo planificou a principio de curso as seguintes actividades complementarias:

Conferencia e exposición sobre un caso real de creación dunha empresa.

Visita a Inditex S.A.

Visita a GADISA.

Visita a o Parlamento de Galicia con asistencia a o pleno.

Visita a Pull&Bear.

- 25 -


