
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Afonso X O Sabio 2019/202015027873 Cambre

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0443 Tratamento da documentación contable 62019/2020 126105

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo contén a formación necesara para desempeñar a función de rexistro contable que abrangue aspectos como a preparación e arquivo

da información  soporte mantendo a seguridade e confidencialidade da mesma e clasificándoa da acordo cos sistemas de codificación establecidos

pola empresa,mantendo actualizado o plan de contas, rexistrando feitos contables habituais e usando aplicacións informáticas específicas.

 As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nas tarefas de apoio administrativo na área contable de pequenas e medianas

empresas de calquera sector de actividade realizando as funcións a instancia dun responsable que dependendo do tamaño da empresa pode ser

unha única persoa ou un departamento de contabilidade.

O entorno produtivo de Cambre e concellos limítrofes está composto por PEMES maioritariamente do sector servizos. A programación está

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

(%)
MP0443_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Sistema de rexistro contable e
documentación soporte dos
feitos contables.

A documentación mercantil, fiscal e laboral que ten
repercusión na contabilidade.

16 10 X X X

2 Rexistro contable das compras
e vendas de mercadorías.
Gastos e ingresos

A compra e venda de mercadorías no PXC. Rexistro de
operacións de gastos e ingresos.

20 20 X X X

3 A tesourería e as operacións
financeiras a curto prazo.

Rexistro contable dos principais productos bancarios
relacionados ca xestión das contas de clientes e proveedores.

20 10 X X X

4 Activos e pasivos non
corrientes.

O inmovilizado e a financiación a largo prazo. 20 10 X X X

5 Desenrolo do ciclo contable. Inicio, desenrolo, regularización e peche da contabilidade. 20 20 X X X

6 Simulacion na aplicación
informática do ciclo contable
completo dunha empresa.

Rexistro contable informático de todas as operacións que
compoñen o ciclo contable típico de unha PEME.

30 30 X X X X

Total: 126

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 Sistema de rexistro contable e documentación soporte dos feitos contables. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a información que contén. SI

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sistema de rexistro contable na empresa 2,011.1 Coñecer a lexislación mercantil básica.

1.2 Identificar os libros e rexistros fundamentais para organizar un sistema
básico de rexistro contable.

1.3 Coñecer os libros e rexistros obrigatorios para as empresa en función das
normas fiscais.

Constitución dunha sociedade mercantil. 5,022.1 Comprender as obrigacións mercantís, laborais e fiscais para constituir
sociedades.

2.2 Rexistrar contablemente a constitución.

A documentación mercantil. 5,033.1 Identificar os tipos de documentos mercantis que son obxecto de rexistro
contable.

3.2 Coñecer o reglamento de facturación.

3.3 Comprobar que a documentación recibida contén os requisitos de control
interno establecidos para a súa contabilización.

3.4 Arquivar a documentación despois da contabilización.

A documentación fiscal e laboral 4,044.1 Identificar os documentos fiscais e laborais que son obxecto de rexistro
contable.

4.2 Verificar os saldos das contas debedoras e acredoras da administracón
pública coa documentación laboral e fiscal.

4.3 Contabilizar nóminas e seguros sociais.

4.4 Contabilizar documentos fiscais.

16TOTAL

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 15 CA1.1 Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro
contable.

PE.1 - Documentación mercantil, laboral e
fiscal.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de
control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable.

PE.2 - Documentación mercantil, laboral e
fiscal.

•

S 10 CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros. PE.3 - Documentación mercantil, laboral e
fiscal.

•

S 10 CA1.4 Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos. TO.1 - Documentación mercantil, laboral e
fiscal.

•

S 10 CA1.5 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e
confidencialidade da información.

LC.1 - O alumno presenta un traballo ca
documentación correspondente.

•

S 10 CA1.6 Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos
establecidos.

LC.2 - O alumno presenta un traballo ca
documentación correspondente.

•

S 10 CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. TO.2 - Organización no traballo.•

S 10 CA2.8 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

TO.3 - Organización no traballo.•

S 10 CA4.1 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa
documentación laboral e fiscal.

PE.4 - Documentación mercantil, laboral e
fiscal.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación mercantil, laboral, fiscal e contable.

 Interpretación contable dos documentos xustificantes da información contable.

 Documentos xustificantes mercantís tipo.

 Requisitos da lexislación mercantil na documentación contable.

 Organización e arquivo dos documentos mercantís para os fins da contabilidade.

 Asentamento de apertura.

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O sistema de rexistro
contable na empresa -
Explicaranse as principais
obrigacións de caracter
mercantil e fiscal así como
o sistema básico de
organización do rexistro
contable.

Explicación dos pasos
necesarios para darse
de alta un autónomo.

• Facer un cuadro cos
organismos públicos e
trámites necesarios
para creación dunha
empresa individual.

•

Elaborar un listado dos
documentos necesarios
para a creación da
empresa.

•

Rexistros contables de
creación de empresas.

•

Proba escrita.•

Esquema de creación
de empresa dun
autónomo.

• Libro de texto, apuntes
do profesor e revistas
especializadas.

• PE.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.2 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

5,0Constitución dunha
sociedade mercantil. -
Explicaranse as
características da creación
dunha sociedade mercantil.

Explicación da posta en
marcha dunha
sociedade mercantil.

• Cadro resumen cos
organismos e trámites
necesarios para a
constiución dunha
socedade de
responsablidade
limitada.

•

Apuntes contables de
constitución de
sociedades.

•

Proba escrita.•

Esquema de
constitución de
sociedades e as
anotacións contables
correspondentes.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• PE.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.2 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

5,0A documentación mercantil.
- Expliacaranse os
documentos mercantis tipo.

Explicación do novo
reglamento de
facturación e dos
documentos mercantis
tipo utilizados na
empresa.

• Realización de facturas
ca correspondente
contabilización.

•

Confeción de letras de
cambio e a súa
tradución contable.

•

Confeción de cheques
e pagarés.

•

Proba escrita.•

Documentos mercantis
cubertos e os asentos
contables
correspondentes.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• LC.1 - O alumno
presenta un traballo ca
documentación
correspondente.

•

LC.2 - O alumno
presenta un traballo ca
documentación
correspondente.

•

PE.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.2 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.3 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.4 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

TO.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

TO.2 - Organización no
traballo.

•
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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)

4,0A documentación fiscal e
laboral - Explicaranse os
documentos fiscais e
laborais con incidencia na
contabilidade.

Explicación dos
documentos fiscais e
laboráis que teñen
incidencia na
contabilidade.

• Elaboración de
nóminas xunto ca
contabilización.

•

Elaboración de seguros
sociais e a
contabilización.

•

Realización da
declaración do IVE e a
contabilización.

•

Presentación de
modelos tributarios da
renda e a
contabilización.

•

Presentación de
modelos tributarios do
imposto de sociedades
e a contabilización.

•

Proba escrita.•

Resumen da
documentación fiscal e
laboral máis utilizada
na empresa.

• Libro de texto e
apuntes do profesor.

• LC.1 - O alumno
presenta un traballo ca
documentación
correspondente.

•

LC.2 - O alumno
presenta un traballo ca
documentación
correspondente.

•

PE.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.2 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.3 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

PE.4 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

TO.1 - Documentación
mercantil, laboral e fiscal.

•

TO.2 - Organización no
traballo.

•

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

N.º Título da UD Duración

2 Rexistro contable das compras e vendas de mercadorías. Gastos e ingresos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A ficha de almacén e a relación ca conta de mercadorías. 3,011.1 Elaborar fichas de control de existencias segundo os criterios do PXC.

1.2 Controlar e verificar os rexistros contables co documento soporte ficha de
almacén.

1.3 Coñecer o tratamento contable do grupo 3 Existencias.

As compras e vendas de mercadorías. 10,022.1 Distinguir entre pago inmediato, a crédito ou anticipado.

2.2 Comprender o proceso de rexistro e valoración das operacións de
compra e venda e prestacións de servicios.

2.3 Rexistrar operacións de compra e venda de mercadorías.

2.4 Rexistrar xustificantes e facturas de compra e venda de mercadorías.

2.5 Comprender a incidencia contable da aplicación de ventaxas comerciais
como descontos e rappels.

Gastos e ingresos no PXC 4,033.1 Identificar as contas que interveñen nas operacións de gastos e ingresos.

3.2 Efectuar asentamentos correspondentes as operacións de gastos e
ingresos.

3.3 Rexistros contables de xustificantes tipo.

O IVE na contabilidad 3,044.1 Rexistrar operacións de compras e gastos con IVE.

4.2 Rexistrar operacións de venda e ingresos con IVE.

4.3 Efectuar liquidacións periódicas do IVE.

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 5 CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das
empresas.

PE.1 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

S 5 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

S 50 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

S 25 CA2.6 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE. PE.5 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

S 5 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.6 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

S 5 CA4.3 Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas
recibidas.

PE.7 - Os grupos 3,6 e7 do PXC.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Existencias.

 Operacións relacionadas con compras e vendas.

 Gastos e ingresos.

 Deterioración de valor.

 Contabilización e liquidación do IVE.

 Rexistro contable de operacións diarias.

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 ficha de almacén e a
relación ca conta de
mercadorías. - Explicarase
os sitemas de valoración de
existencias e a
problemática contable do
grupo 3.

Explicación dos
métodos contables da
valoración de
existencias.

•

Elaboración de fichas
de almacén e os
apuntes contables
correspondentes.

•

Realizar un listado cas
contas do grupo 3 e 6
do PXC utilizadas para
contabilizar as
existencias.

•

Facer fichas de control
de existencias por
diferentes métodos cos
apuntes contables
correspondentes.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.2 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.3 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.4 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.5 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.6 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.7 - Os grupos 3,6 e7
do 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)

10,0As compras e vendas de
mercadorías. - Explicarase
as contas que establece o
PXC para rexistrar estas
operacións e analizaranse a
súa mecánica contable.

Explicación teórica e
práctica dos subgrupos
60 e 70 do PXC e as
normas de valoración
relacionadas cas
compras e vendas.

•

Explicación dos grupos
6 e 7 gastos e ingresos
do PXC.

•

Contabilización de
operacións
relacionadas con
compras e vendas.

•

Contabilización de
documentos utilizados
na compra e venda.

•

Listado dos gastos e
ingresos máis
corrientes nas
empresas.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.2 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.3 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.4 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.5 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.6 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.7 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

4,0Gastos e ingresos no PXC -
Analizaranse as contas do
grupo 6 compras e gastos e
do grupo 7 vendas e
ingresos.

Análisis dos grupos 6 e
7 Gastos e Ingresos do
PXC.

•

Rexistros contables de
operacións de gastos e
ingresos.

•

Listar as contas de
gastos e ingresos máis
corrientes nas
empresas.

•

Contabilización de
documentos que
representen gastos e
ingresos.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

•

•

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

• PE.1 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.2 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.3 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.4 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.5 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.6 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.7 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

3,0O IVE na contabilidad -
Expicarase a incidencia do
IVE nas contas da
empresa.

Explicación da
incidencia do imposto
do valor engadido na
contabilidade.

• Listar as contas
relacionadas co IVE.

•

Contabilizar facturas
con IVE.

•

Contabilizar
liquidacións periódicas
do IVE.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.2 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.3 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.4 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.5 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.6 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

PE.7 - Os grupos 3,6 e7
do PXC.

•

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

N.º Título da UD Duración

3 A tesourería e as operacións financeiras a curto prazo. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A negociación de contas de clientes. 7,011.1 Comprender e rexistrar o desconto comercial.

1.2 Analizar a xestión de cobro.

1.3 Coñecer o factoring.

Os clientes de dudoso cobro. 7,022.1 Identificar as contas que interveñen nestas operacións.

2.2 Rexistrar contablemente operacións con deterioro do valor de clientes.

2.3 Analizar a norma de valoración do PXC sobre provisións de clientes.

Rexistro de operacións bancarias. 6,033.1 Efectuar asentamentos de contas de crédito.

3.2 Rexistrar contas a vista en euros e moeda extranxeira.

3.3 Cotexar periódicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa
documentación soporte.

3.4 Efectuar as correcións adecuadas pola conciliación bancaria para que os
libros contables e os saldos bancarios reficten as mesmas cantidades.

20TOTAL

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 10 CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das
empresas.

PE.1 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

S 10 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

S 10 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

S 40 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

S 10 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.5 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que
os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

PE.6 - Rexistro contable de feitos
financeiros.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Gastos e ingresos.

 Financiamento.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Conciliación bancaria.

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)

7,0A negociación de contas de
clientes. - Explicarase o
rexistro contable dos
principáis productos
bancarios relacinados ca
xestión das contas de
clientes.

Explicación do
tratamento contable do
desconto comercial, da
xestión de cobro e do
factoring.

• Cubrir letras de cambio
e contabilizalas.

•

Cubrir facturas de
negociación e
contabilizalas.

•

Rexistra operacións
financeiras a curto
prazo.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.2 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.3 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.4 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.5 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

7,0Os clientes de dudoso
cobro. - Explicarase o
tratamento contable da
morosidad que afecta a os
créditos comerciales.

Explicación do principio
de prudencia e da
incidencia da
morosidad na
contabilidade.

• Listado de contas do
PXC relacionadas co
deterioro do valor dos
clientes.

•

Rexistros contables de
clientes de dudoso
cobro e as provisións
correspondentes.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.2 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.3 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.4 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.5 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Rexistro de operacións
bancarias. - Analizarase o
rexistro contable dos
principais productos
bancarios.

Explicación do
tratamento contable
das contas de crédito, a
vista e tesourería en
xeral.

• Rexistros contables dos
principais productos
bancarios relacionados
cas contas de clientes e
proveedores.

•

Elaborar libros de caixa
e bancos e tradución
contable.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.2 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.3 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.4 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.5 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

PE.6 - Rexistro contable
de feitos financeiros.

•

20,0TOTAL
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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 Activos e pasivos non corrientes. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clases de inmovilizado. 5,011.1 Identificar as contas que interveñen nas operacións de investimentos.

1.2 Rexistrar operacións contables do inmovilizado material.

1.3 Rexistrar operacións contables do inmovilizado intanxible e financeiro.

As amortizacións e os deterioros. 10,022.1 Identificar as contas que interveñen nas amortizacións e nos deterioros.

2.2 Analizar os métodos e os tipos de amortización.

2.3 Comprobar os saldos da amortización acumulada dos elementos do
inmovilizado de acordo a o manual do procedemento.

2.4 Efectuar asentamentos contables das opercións de amortizacións e
deterioros.

2.5 Cubrir o libro de bens de inversións.

A financiación a largo prazo. 5,033.1 Identificar as contas que interveñen na constitución das empresas.

3.2 Rexistrar contablemente a autofinanciación e a financiación allea a largo
prazo.

3.3 Analizar a norma de valoración número 9 do PXC.

20TOTAL

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 5 CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das
empresas.

PE.1 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 5 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 5 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 50 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.5 Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou
informáticos.

PE.5 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 5 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.6 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 5 CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa
documentación soporte.

PE.7 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

S 5 CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do
inmobilizado acorde co manual de procedemento.

PE.8 - Rexistros contables do inmovilizado e
da financiación a largo prazo.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

 Rexistro contable de operacións diarias.

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)

5,0Clases de inmovilizado. -
Explicaranse as contas do
grupo 2 do PXC.

Análisis dos
investimentos que
levan a cabo as
empresas e a relación
co grupo 2 do PXC.

• Realizar un esquema
das clases de
inmovilizados e as
contas representativas.

•

Búsqueda no PXC da
norma de valoración
correspondente a o
inmovilizado.

•

Rexistros contables de
diferentes
investimentos.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.2 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.3 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.4 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.6 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0As amortizacións e os
deterioros. - Analizaranse
os rexistros contables
correspondentes as
dotacións de amortizacións
e as correcións por
deterioro de valor.

Explicación teórica e
práctica do tratamento
contable das dotacións
de amortizacións e as
correcións por deterioro
dos valores.

• Búsqueda no PXC das
contas que interveñen
nos procesos de
amortización e
deterioro.

•

Elaboración de cadros
de amortización por
diferentes sistemas.

•

Rexistros contables
correspondentes a
amortizacións e
deterioros.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.2 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.3 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.4 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.5 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.6 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.8 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

5,0A financiación a largo
prazo. - Explicaranse as
contas do grupo 1
financiación básica  con
recursos propios e a
financiación allea a largo
prazo.

Explicación dos
sistemas de
financiación das
empresas e a relación
co grupo 1 do PXC.

• Búsqueda das contas
do grupo 1 financiación
básica do PXC máis
utilizadas nas
pequeñas e medianas
empresas.

•

Rexistros contables de
préstamos, fianzas e
facturas a longo prazo.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.2 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.3 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.4 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.6 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

PE.7 - Rexistros
contables do
inmovilizado e da
financiación a largo
prazo.

•

- 16 -
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20,0TOTAL
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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 Desenrolo do ciclo contable. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Apertura e control do ciclo contable. 5,011.1 Introducir de forma cronolóxica a información contable.

1.2 Efectuar o procedemento de acordo cos principios de seguridade e
confidencialidade.

1.3 Obter periodicamente balances de comprobación de sumas e saldos.

A regularización contable e o resultado. 5,022.1 Identificar as contas da regularización contable.

2.2 Calcular as operacións que cumpra realizar antes da regularización.

2.3 Entender o proceso de regularización e determinar o resultado
económico.

2.4 Aplicar a distribución de resultados.

Operación de pechamento do ciclo contable. 5,033.1 Describir as fases do exercicio económico.

3.2 Efectuar as operacións que cumpra realizar ante do pechamento do
exercicio económico.

3.3 Comprobar o saldo das contas como paso previo o pechamento do
exercicio económico.

3.4 Realizar o asento de pechamento.

As contas anuais. 5,044.1 Elaborar o balance de situación.

4.2 Formular a conta de perdas e ganancias.

4.3  Elaborar a memoria.

4.4 Efectuar o procedemento de elaboración das contas anuais de acordo os
principios de seguridade e confidencialidade da información.

20TOTAL

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 (%)

- 18 -
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das
empresas.

PE.1 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 5 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 5 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 40 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 5 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.5 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 10 CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos. PE.6 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

S 10 CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar
antes do pechamento do exercicio económico.

PE.7 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

N 5 CA3.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da
empresa para un exercicio económico concreto.

LC.1 - O alumno reune a información
necesaria para elaborar a memoria.

•

N 5 CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto. LC.2 - Elaboración da memoria para unha
empresa.

•

S 5 CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos
introducidos.

TO.1 - Sistemas de comprobación.•

S 5 CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de
pechamento do exercicio.

PE.8 - Contabilización de operacións dun
exercicio económico completo.

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Deterioración de valor.

 Cálculo do resultado.

 Asentamento de apertura.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Balance de comprobación de sumas e saldos.

 Axustes e regularizacións previos ao pechamento.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

 Asentamento de pechamento.

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
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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)

5,0Apertura e control do ciclo
contable. - Analizarase a
posta en marcha da
empresa e o correcto
desenrolo do ciclo contable.

Explicación das
operación contables
para o inicio e o control
do desenrolo do ciclo
contable mediante o
balance de
comprobación de
sumas e saldos.

• Asentos de apertura o
inicio de actividade da
empresa.

•

Asentos de operación
relacionadas co inicio
da actividade.

•

Elaboracións periódicos
de balances de sumas
e saldos.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.2 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.3 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.4 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.5 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.6 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

5,0A regularización contable e
o resultado. - Analizarase
os axustes previos a
regularización e o cálculo e
distribución do resultado.

Describir o proceso de
regularización contable
relacionando o libro
diario e o libro mayor.

•

Expliación dos axustes
previos a
regularización, das
amortizacións e
deterioros, da variación
de existencias e do
imposto de sociedades.

•

Identificar a conta 129
resultado do exercicio
cos beneficios ou
perdas do exercicio
económico.

•

Identificar as contas
que establece o PXC
para rexistrar o proceso
de regularización.

•

Realización de asentos
de axuste previos a
regularización.

•

Exercicios prácticos de
regularización contable.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.2 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.3 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.4 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.5 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.6 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

5,0Operación de pechamento
do ciclo contable. -
Analizarase a fase do ciclo
contable relativa a o peche
do exercicio económico.

Describir a última fase
do ciclo contable
mediante o asento de
pechamento.

• Identificar as contas
patrimoniais utilizadas
para o peche.

•

Exercicios de
asentamentos de
pechamento.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• PE.1 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.2 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.3 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.4 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.5 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.6 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.7 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.8 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•
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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)

5,0As contas anuais. -
Analizarase os documentos
que integran as contas
anuais.

Explicación dos
documentos que
integran as contas
anuais.

• Elaboración do balance
de situación.

•

Elaboración da conta
de perdas e ganancias.

•

Formulación da
memoria.

•

Proba escrita.•

Exercicios prácticos
resoltos.

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

• LC.1 - O alumno reune a
información necesaria
para elaborar a memoria.

•

LC.2 - Elaboración da
memoria para unha
empresa.

•

PE.1 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.2 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.3 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.4 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.6 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

PE.7 - Contabilización de
operacións dun exercicio
económico completo.

•

20,0TOTAL

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Simulacion na aplicación informática do ciclo contable completo dunha empresa. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a información que contén. NO

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. NO

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. NO

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Simulación práctica do ciclo contable I 20,011.1 Identificar os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro
contable.

1.2 Comprobar que a documentación soporte contén todos os requisitos do
control interno da empresa.

1.3 Efectuar propostas para o arranxo de erros.

1.4 Clasificar e arquivar a documentación soporte dos asentamentos
seguindo o procedemento establecido.

1.5 Identificar e codificar as contas da empresa conforme o PXC.

1.6 Introducir correctamente os asentamentos na aplicación informática de
forma cronolóxica.

1.7 Introducir correctamente na aplicación informática as amortizacións, a
regularización

1.8 Manter o espazo de traballo con orde e limpeza.

Simulación práctica contable II 10,022.1 Levar o control de cobros e pagos.

2.2 Cubrir o libro de bens de investimento.

2.3 Introducir correctamente na aplicación as amortizacións e a
regularización contable.

2.4 Facer o asento de pechamento.

2.5 Obter o balance de situación e a conta de perdas e ganancias.

2.6 Visualizar a memoria.

30TOTAL

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 (%)
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. LC.1 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA2.5 Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou
informáticos.

LC.2 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA2.7 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para
salvagardar os datos rexistrados.

LC.3 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA2.8 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

LC.4 - Uso da aplicación informática.•

S 15 CA3.2 Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na
aplicación informática de forma cronolóxica.

LC.5 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos. LC.6 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 10 CA3.5 Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións
correspondentes, as correccións de valor reversibles e a regularización contable que
corresponda a un exercicio económico concreto.

LC.7 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 10 CA3.6 Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de
situación final.

LC.8 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

N 5 CA3.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da
empresa para un exercicio económico concreto.

LC.9 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

N 5 CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto. LC.10 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos
introducidos.

LC.11 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as
comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

LC.12 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5 CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido. LC.13 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 10 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables. LC.14 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

S 5  CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e
confidencialidade da información.

LC.15 - Uso da aplicación informática para
contablizar un exercicio económico
completo.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Organización e arquivo dos documentos mercantís para os fins da contabilidade.

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Rexistro contable informático dos feitos económicos habituais.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.
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Contidos

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

 Punteamento.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.

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)

20,0Simulación práctica do ciclo
contable I - Farase na
aplicación contaplus o
rexistro contable de todas
asoperacións que
compoñen o ciclo contable
típico de unha PEME.

Preséntase a
información completa
dunha empresa para o
rexistro na aplicación
informática contaplus.

• Explicación dos
aspectos máis
importantes da
aplicación informática
contaplus.

•

Creación da empresa e
codificación de contas.

•

Introduce na aplicación
de forma cronolóxica a
información derivada de
cada feito económico.

•

Identifica, comproba e
arquiva a
documentación soporte
dos asentamentos
seguindo o
procedemento
establecido.

•

Cubre na aplicación o
libro de bens de
investimento.

•

Contabiliza as
operacións relativas á
liquidación do IVE.

•

Esquema de utilización
da aplicación
informática contaplus.

• Libro de texto, apuntes
do profesor , Plan Xeral
de Contabilidade,
equipos informáticos e
aplicacións informáticas
específicas.

• LC.1 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.3 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.4 - Uso da aplicación
informática.

•

LC.5 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.6 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.12 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.13 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.14 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.15 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•
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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)

10,0Simulación práctica
contable II - Contiuación da
práctica contable

Explicacón da
aplicación informática
contaplus.

• Introduce na aplicación
informática as
amortizacións no libro
bens de investimento.

•

Obtén na aplicación a
regularización contable
e o asento de
pechamento.

•

Obtén na aplicación o
balance de situación e
a conta de perdas e
ganancias.

•

Formula a memoria na
aplicación informática.

•

Esquema de utilización
de contaplus.

• Libro de texto, apuntes
do profesor , Plan Xeral
de Contabilidade,
equipos informáticos e
aplicacións informáticas
específicas..

• LC.1 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.2 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.3 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.4 - Uso da aplicación
informática.

•

LC.6 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.7 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.8 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.9 - Uso da aplicación
informática para
contablizar un exercicio
económico completo.

•

LC.10 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.11 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.12 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.13 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.14 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

LC.15 - Uso da
aplicación informática
para contablizar un
exercicio económico
completo.

•

30,0TOTAL
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 MÍNIMOS EXIXIBLES.

  CA1.1. Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro contable.

 CA1.2. Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de control interno establecidos (sinatura, autorizacións,

etc.) para o seu rexistro contable.

 CA1.3. Efectuáronse propostas para o arranxo de erros.

CA1.4. Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos.

CA1.5. Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

CA1.6. Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos.

CA1.7. Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.

CA2.1. Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das empresas.

CA2.2. Codificáronse as contas conforme o PXC.

CA2.3. Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC.

CA2.4. Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais.

CA2.5. Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou informáticos.

CA2.6. Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE.

CA2.7. Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para salvagardar os datos rexistrados.

CA2.8. Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

 CA3.1. Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable.

CA3.2. Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na aplicación informática de forma cronolóxica.

CA3.3. Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos.

 CA3.4. Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar antes do pechamento do exercicio económico.

CA3.5. Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións correspondentes, as correccións de valor reversibles e a

regularización contable que corresponda a un exercicio económico concreto.

CA3.6. Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de situación final.

CA3.7. Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.8. Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.9. Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos introducidos.

 CA4.1. Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa documentación laboral e fiscal.

CA4.2. Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa documentación soporte.

CA4.3. Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas recibidas.

CA4.4. Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento.

CA4.5. Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de

partidas.

CA4.6. Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as

mesmas cantidades.

CA4.7. Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento do exercicio.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.8. Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido.

CA4.9. Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

CA4.10. Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN.

1.-Introdución a contabilidade e proceso básico completo. 30 sesións

2.- Rexistro contable de feitos económicos (I). 38 sesións.

3.- Rexistro contable de feitos económicos (II). Programas informáticos. 38 sesións.

4.- Preparación de documentación  e contabilización  dun exercicio  completo. 20 sesións.

TOTAL ( 105 horas, 126 sesións, 6 sesións semanais)

PUNTUACIÓN

Bloque de contidos, tipo de proba a realizar  e porcentaxe sobre a puntuación final.

1-4-. Resolución de problemas  e  casos prácticos (1ª parte). 10 %

1-4.-Resolución de problemas e  casos prácticos (2ª parte). 10 %

1-4.-Resolución de problemas e  casos prácticos (3ª parte). Aproximadamente 20 asentos, 100 minutos 30 %

1-4.-Contabilización a partir de documentos. 5 documentos, 20 minutos. 15 %

1-4.-Proba escrita composta de cuestiones teóricas de resposta corta. 30 preguntas, 60 minutos. 25 %

1-4.-Elaboración e análise de unha contabilidade en soporte informático. 10 %

*Cada tipo de proba  ten que ser superado individualmente, cuns mínimos,  para poder aplicar a ponderación sinalada.

**  A proba  dos problemas consistirá na contabilidade completa de un exercicio económico e a puntuación conseguirase logo de restar de 10 os

erros contables graves (-1 punto), os leves (-0,5 puntos) e os de matiz (-0,25 puntos).

*** O valor de cada cuestión nas outras probas é proporcional e equitativo o total das mesmas.

NOTA.-Aqueles alumnos que houberan perdido el dereito a avaliación  continua por superar o 10 % de faltas  serán avaliados dos mesmos

procedementos  obtendo o 100% da  puntuación na mesma proporción. Nótese  que a Resolución de problemas terá un total do 50 % da

puntuación o facerse todas as partes  de unha vez. A esta proba tamén  poderán ir os que teñan algún bloque suspenso durante o curso.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

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

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

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

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

Aqueles alumnos que houberan perdido el dereito a avaliación  continua por superar o 10 % de faltas  serán avaliados dos mesmos

procedementos  obtendo o 100% da  puntuación na mesma proporción. Nótese  que a Resolución de problemas terá un total do 50 % da

puntuación o facerse todas as partes  de unha vez. A esta proba tamén  poderán ir os que teñan algún bloque suspenso durante o curso.

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 unha delas.

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

coñecer as características persoais que afectan aos alumnos no proceso educativo.

Análise dos resultados parciais en cada avaliación buscando as causas daqueles que non alcanzan os obxectivos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

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.

Empregaranse metodoloxías diversas nas explicacións dos temas.

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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

-Preocupación por mostra-la imaxe fiel do patrimonio.

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

-Respecto polo segredo da información contable.

-Colaboración e participación en equipo.
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Ademais potenciarase as actitudes de respecto e tolerancia, as de igualdade de oportunidades, as do consumidor responsable e as de educación

para a paz.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

-Charlas de xestores contables.

-Comentarios sobre noticias y  personaxes da actualidade.

-Visionado de películas e reportaxes de tema contable.
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