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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0653 Xestión financeira 72015/2016 147123

MP0653_12 Produtos e servizos financeiros 72015/2016 10890

MP0653_22 Seguros 72015/2016 3933

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

Elaboración

Impartición

SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL

Profesorado responsable

SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL

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

O entorno produtivo de Cambre está baseado en PEMES, fundamentalmente do sector servizos e con pouca especialización, que realizan todas

as funcións da empresa, polo que demandan profesionais de grao superior cunha formación ampla e que contemple todos os ámbitos funcionais

da empresa.
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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 Financiación da
empresa

10 10

2 Produtos e servizos
fianceiros

20 20

3 Cálculos de produtos
financeiros

48 50

4 Selección de activos
financeiros

20 10

5 Orzamentos 10 5

6 Seguros e actividade
aseguradora

39 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Financiación da empresa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles. 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 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de financiamento.

CA1.2 Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados contables.

CA1.3 Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e calculáronse as desviacións.

CA1.4 Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, tendo en conta os custos de oportunidade.

CA1.5 Utilizáronse todas as canles de información e comunicación para identificar as axudas públicas e privadas, así como fontes ás que poida acceder a empresa.

CA1.6 Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa.

CA1.7 Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e privadas estudadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de estados financeiros.

 Axudas e subvencións públicas e/ou privadas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Produtos e servizos fianceiros 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas características e as súas formas de contratación. SI

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 organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro.

CA2.2 Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.

CA2.3 Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no mercado.

CA2.4 Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

CA2.5 Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

CA2.6 Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

CA2.7 Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos produtos e servizos financeiros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistema financeiro.

 Produtos financeiros de pasivo e de activo.

 Servizos financeiros.

 Outros produtos financeiros.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Cálculos de produtos financeiros 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas canles dispoñibles.

CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.

CA3.3 Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

CA3.5 Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.

CA3.6 Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto de financiamento proposto.

CA3.7 Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras, resaltando as diferenzas, as vantaxes e os inconvenientes.

CA3.8 Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.

CA3.9 Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

 Análise de operacións de desconto de efectos e liñas de crédito.

 Análise de operacións de liquidación de contas.

 Análise de operacións de depósitos.

 Análise de préstamos e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes. Métodos de amortización.

 Análise de operacións de arrendamento financeiro e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes.

 Análise de operacións de empréstitos e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes.

 Aplicación financeira da folla de cálculo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Selección de activos financeiros 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. SI

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 Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de investimento e como fontes de financiamento.

CA4.2 Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de renda que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de amortización.

CA4.3 Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e outros para efectuar os cálculos oportunos.

CA4.4 Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos financeiros, calculando os gastos e as comisións devindicadas.

CA4.5 Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.

CA4.6 Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.

CA4.7 Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de investimentos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Mercados financeiros.

 Renda fixa e variable.

 Débeda pública e privada.

 Fondos de investimento.

 Produtos derivados.

 Fiscalidade dos activos financeiros para as empresas.

 Investimentos económicos.

 Aplicación financeira da folla de cálculo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Orzamentos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais e/ou territoriais da empresa ou da organización, verificando a información que conteñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común.

CA5.2 Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida.

CA5.3 Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.

CA5.4 Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección.

CA5.5 Valorouse a importancia de elaborar en tempo e forma a documentación relacionada cos orzamentos.

CA5.6 Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas causas.

CA5.7 Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente localizable.

CA5.8 Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas orzamentarias.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Métodos de orzamentación.

 Orzamento mestre e orzamento operativo.

 Cálculo e análise de desviacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Seguros e actividade aseguradora 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora.

CA1.2 Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade.

CA1.3 Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro.

CA1.4 Clasificáronse os tipos de seguros.

CA1.5 Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.

CA1.6 Determináronse os procedementos administrativos relativos á contratación e o seguimento dos seguros.

CA1.7 Identificáronse as primas e os seus compoñentes.

CA1.8 Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Concepto, características e clasificación.

 Contrato de seguro e a valoración de riscos.

 Elementos materiais e persoais dos seguros.

 Clasificación dos seguros.

 Tarifas e primas.

 Xestión administrativa derivada da contratación dun seguro.
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 MÍNIMOS EXIXIBLES

Unidade formativa 1: produtos e servizos financeiros.

 CA1.2. Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados

contables.

 CA1.3. Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e calculáronse as desviacións.

 CA1.4. Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, tendo en conta os custos de oportunidade.

 CA1.5. Utilizáronse todas as canles de información e comunicación para identificar

as axudas públicas e privadas, así como fontes ás que poida acceder a empresa.

CA1.6. Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa.

CA1.7. Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e privadas estudadas.

 CA2.1. Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que

operan no sistema financeiro.

 CA2.2. Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.

 CA2.3. Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes

no mercado.

 CA2.4. Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan

con cada produto ou servizo financeiro.

 CA2.5. Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

 CA2.6. Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

 CA2.7. Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos

produtos e servizos financeiros.

CA3.1. Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas canles dispoñibles.

 CA3.2. Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.

CA3.3. Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.

 CA3.4. Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

 CA3.5. Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.

 CA3.6. Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto

de financiamento proposto.

 CA3.7. Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras,

resaltando as diferenzas, as vantaxes e os inconvenientes.

 CA3.8. Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.

 CA3.9. Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.

 CA4.1. Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de investimento e

como fontes de financiamento.

 CA4.2. Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de renda

que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de amortización.

 CA4.3. Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e

outros para efectuar os cálculos oportunos.

 CA4.4. Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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financeiros, calculando os gastos e as comisións devindicadas.

 CA4.5. Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.

 CA4.6. Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.

 CA4.7. Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de investimentos.

 CA5.1. Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común.

 CA5.2. Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida.

 CA5.3. Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.

 CA5.4. Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección.

 CA5.5. Valorouse a importancia de elaborar en tempo e forma a documentación relacionada cos orzamentos.

 CA5.6. Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas

causas.

 CA5.7. Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente localizable.

 CA5.8. Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas orzamentarias

Unidade formativa 2: seguros

 CA1.1. Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora.

 CA1.2. Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade.

 CA1.3. Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro.

 CA1.4. Clasificáronse os tipos de seguros.

 CA1.5. Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.

 CA1.6. Determináronse os procedementos administrativos relativos á contratación e

o seguimento dos seguros.

 CA1.7. Identificáronse as primas e os seus compoñentes.

 CA1.8. Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 A puntuación final conseguirase aplicando a seguinte táboa, na que se propoñen sete probas:

Bloques de contidos Tipo de proba a realizar                                                            Porcentaxe sobre a puntuación final

Recuperación

1                            Comentarios sobre o contido teórico e proba escrita de resposta corta. 0

2                             Exposición individual ou en grupo de temas relacionados ca U.D.              10                                           Exame final

3                            Resolución de problemas y  casos prácticos                                         30                                           Segunda

proba Exame final

3                            Resolución de problemas y  casos prácticos                                         30                                           Segunda

proba Exame final

4                            Proba escrita composta de cuestiones teóricas de resposta corta              10                                           Exame final

4                            Exposición individual o en grupo de temas relacionados con la UD no cine. 10

Exame final

5                            Comentarios sobre o contido teórico e proba escrita  de resposta corta 0

6                            Proba escrita composta de cuestiones teóricas de resposta corta              10                                            Exame final

3                             Aplicacións informáticas                                                                   -10%                                            Exame final
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Proba obxectiva final.

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

recuperará a/as unidades didácticas que non teña superadas. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos,  sendo necesario obter unha nota

mínima de 5 para superala.

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

Procedemento de avaliación do alumnado con perda do dereito á avaliación continua.

A avaliación continua do/a alumno/a require a asistencia regular ás clases. Quen teña un total de faltas de asistencia non xustificadas ás aulas

superior ó 10% do total do horario do módulo  perderá o dereito a presentarse as probas parciais obxectivas de cada unidade didáctica e mesmo

perderá as cualificacións parciais das unidades didácticas ás que se houbese presentado.

Estes/as alumnos/as serán avaliados mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a programación

do  módulo. Para estes/as alumnos/as a nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final e deberán obter unha nota de 5 ou

superior para superar o módulo profesional.

Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente

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

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Ó final do ano realizase unha valoración global

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

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

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

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

Atención personalizada na aula

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor
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Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido Normativamente

Consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias con seguimento do profesor

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadán e saiban comportase de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Colaboración con los programas financieros del Banco de España  y la CNMV.

-Visitas a entidades financieras.

-Charlas de gestores financieros y de seguros.

-Comentarios sobre noticias y  personajes de actualidad.

-Visionado de películas y reportajes de tema financiero.

-Creación de un Club de lectura (C. Felber, por ejemplo)
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