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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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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 A empresa e a necesidade da contabilidade.A actividade
económica e o
patrimonio empresarial

12 7

2 Conxunto de regras e normas que permiten a contabilidade reflexar de maneira fiel a situación da empresa.Metodoloxía contable. 30 19

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

O plan xeral de
contabilidade para
PEMES .

14 9

4 Contabilización de compras e vendas de mercadorías, gastos e ingresos. O IVEContabilización de
feitos económicos
básicos.

30 19

5 Contabilización das inversións e amortizacións, así como das fontes de financiación.O inmovilizado
material e a
financiación.

23 14

6 Contabilización de asentos de regularización e pechamento.Operacións de fin de
exercicio.

23 14

7 Aplicacións informáticas na realización do proceso contable.Tratamento
informático do proceso
contable.

27 18
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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.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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.

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

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

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

CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos.

CA2.7 Definiuse o concepto de resultado contable.

CA2.8 Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura.

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.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Criterios de avaliación

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

CA3.1 Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC).

CA3.2 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable.

CA3.3 Identificáronse as partes do PXC-PEME.

CA3.4 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME.

CA3.5 Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan.

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

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

CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME.

CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais.

CA4.2 Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.

CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC-PEME.

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.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas.

CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

 Compra e venda de mercadorías.

 Existencias de mercadorías.

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

 Inmobilizado material: amortización e baixa contable.

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

Criterios de avaliación

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

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

CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME.

CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

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

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

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

Criterios de avaliación

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

CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME.

CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais.

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

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

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

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

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

CA5.4 Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente.

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

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

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.

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

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.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento do ciclo contable.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.
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Contidos

 Xestión das partidas contables nunha aplicación informática.

 Operacións de mantemento básico de aplicacións

 Asentamentos predefinidos.
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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: asistencia 5%, traballos e actitude 15%, probas especifícas 80 %.

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

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(35%), exercicio completo(35%) e proba informática(30%).

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.

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

O peso de cada unha das partes na nota final será o seguinte: asentos(35%), exercicio completo(35%) e proba informática(30%).

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 e outro sobre un comentario de texto.

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.

Charla sobre seguros e organización dunha oficina tipo de seguros.

Visita a Inditex S.A.
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