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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.
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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 documentación mercantil, fiscal e laboral que ten repercusión na contabilidade.Sistema de rexistro
contable e
documentación
soporte dos feitos
contables.

16 10

2 A compra e venda de mercadorías no PXC. Rexistro de operacións de gastos e ingresos.Rexistro contable das
compras e vendas de
mercadorías. Gastos e
ingresos

20 20

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

A tesourería e as
operacións financeiras
a curto prazo.

20 10

4 O inmovilizado e a financiación a largo prazo.Activos e pasivos non
corrientes.

20 10

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

20 20

6 Rexistro contable informático de todas as operacións que compoñen o ciclo contable típico de unha PEME.Simulacion na
aplicación informática
do ciclo contable
completo dunha
empresa.

30 30
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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.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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.

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Gastos e ingresos.

 Financiamento.

 Rexistro contable de operacións diarias.

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

Criterios de avaliación

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.

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

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

Criterios de avaliación

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.

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

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.

CA3.7 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.

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

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.
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Contidos

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

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

Criterios de avaliación

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

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

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.

CA3.2 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.

CA3.5 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.

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

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.

4.6.e) Contidos

Contidos

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

 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.

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

 Punteamento.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.
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Os mínimos exixibles son os enumerados nos criterios de avaliación.

Establecerase 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 satisfactoria o remate de cada unidade unidáctica. 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 25%, probas específicas 70%.

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

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 recuperacón específicos. Entnderase que os alumnos

que aproben a última avaliación terán superada a materia. En todo caso diseñarase una 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 una das partes na nota final será a 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.

- Contabilización dun exercicio económico completo.

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

O peso de cada una 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 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.
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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.

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:

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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