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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Alfredo Brañas 2021/202215002581 Carballo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Actividades comerciais Ciclos
formativos de
grao medio

CMCOM01Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1227 Xestión dun pequeno comercio 102021/2022 208174

MP1227_12 Plan de creación dun comercio 102021/2022 124104

MP1227_22 Xestión e contabilidade dun comercio 102021/2022 8470

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

Profesorado asignado ao módulo MARTA MÍGUEZ MÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este profesional exercerá a súa actividade en empresas pertencentes a calquera sector económico, de ámbio público ou privado. Igualmente

poderá ser un traballador por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa.

O módulo de xestión dun pequeno comercio contén a formación necesaria para crear e xestionar un pequeno comercio. Permitiralle formalizar os

documentos necesarios para a súa constitución e posta en marcha, estudar as necesidades de investimentos e anilizar as alternativas para o seu

financiamento a traves do plan de empresa. Asemade permitiralle coñercer cales son as obrigas fiscais, laborais e mercantís dun pequeno

comercio, prestando un servizo de calidade.

No contorno, o alumnado poderá desempeñar as súas funcións en calquera tipo de empresa, especialmente no sector do comercio retallista.
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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 Nesta unidade achegarémonos á figura do emprendedor e estudaremos o emprendemento e a importancia da
cultura emprendedora e a innovación para o desenvolvemento económico; Analizaremos o concepto e o
funcionamento interno da empresa así como as súas relacións co contorno e detallaremos o contido do plan de
empresa que nos permitirá comprobar a viabilidade da idea de negocio antes da súa posta en marcha. Na
parte final da unidade coñeceremos o papel das entidades tanto públicas como privadas que proporcionan
apoio e asesoramento ao empresario e ao comerciante.

Empresa e iniciativa
emprendedora

26 12

2 Nesta unidade coñeceremos as distintas formas xurídicas que pode ter o noso comercio e os criterios para
seleccionar a que mellor nos conveña. Tamén veremos os trámites necesarios para constituir e por en marcha
o negocio, as subvencións ás que poderiamos optar por crear unha empresa e as obrigas fiscais e laborais da
mesma.

Forma xurídica,
constitución e obrigas
da empresa

23 12

3 Nesta unidade estudaremos os factores de localización da empresa e realizaremos unha análise do seu
entorno, na que trataremos os factores do macroentorno, do microentorno e do mercado. A partir desta análise
e da avaliación da idea de negocio, realizaremos unha análise DAFO que nos axudará a concretar as políticas
de márketing que deberá por en marcha a empresa para satisfacer aos seus clientes.

Proxecto de creación
dun pequeno comercio

23 12

4 Nesta unidade elaboraremos un plan de investimentos para o negocio e estudaremos as distintas fontes de
financiamento da empresa que nos permitirán elaborar o plan de financiamento.

Plan de investimentos
e financiamento.

26 12

5 Nesta unidade estimaremos os ingresos e gastos da empresa para determinar a viabilidade económica da
empresa elaboraremos un estado de tesourería previsional que xunto co cálculo de distintos ratios, nos
permitan analizar a viabilidade financeira do comercio.

Viabilidade económica
e financiera do
comercio

26 12

6 Nesta unidade elaboraremos a documentación comercial da empresa (pedidos, orzamentos, albarás e facturas)
e analizaremos e cumprimentaremos os diferentes medios de cobro/pago asociados ás operacións comerciais.

Xestión comercial e
medios de cobramento
e  pagamento.

20 14

7 Nesta unidade xestionaremos as obrigas laborais, fiscais e contables da empresa.Xestión contable,
laboral e fiscal.

50 20

8 Nesta unidade coñeceremos como implantar un plan de calidade na empresa analizando as súas funcións e
vantaxes.

Xestión da calidade na
empresa.

14 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Empresa e iniciativa emprendedora 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Obtén información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre o contorno de actuación
e incorporando valores éticos 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 Considerouse o concepto de cultura emprendedora, valorando a súa importancia como fonte de creación de emprego e de benestar social

CA1.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación e a colaboración para ter éxito na actividade emprendedora

CA1.3 Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en conxunto como un sistema integral

CA1.4 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial

CA1.5 Identificáronse prácticas empresariais que incorporen valores éticos, sociais e de respecto polo ambiente

CA1.6 Identificáronse os principais elementos do contorno xeral da empresa, analizando factores económicos, sociais, demográficos, culturais, tecnolóxicos, ambientais e político-legais

CA1.7 Describíronse os factores do microcontorno da empresa, analizando a competencia, provedores/as, subministradores/as e intermediarios/as, e as institucións que regulan e/ou inflúen
no comercio interior

CA1.8 Identificáronse as vantaxes e as fortalezas do comercio de proximidade tradicional fronte ás grandes superficies e outras formas de distribución retallista

CA1.9 Identificáronse os organismos públicos e privados que proporcionan información, orientación e asesoramento a pequenos comercios, e describíronse os servizos que prestan e os
recursos dispoñibles en liña

 0CA1.10 Xeráronse, maduráronse e avaliáronse ideas de negocio innovadoras

4.1.e) Contidos

Contidos

 A empresa: concepto e elementos.

 0Relacións da PME co conxunto da sociedade.

  Institucións e organismos competentes en comercio interior.

  Características do pequeno comercio de proximidade.

  Organismos e entidades públicas e privadas que proporcionan información e orientación a pequenos comercios.

 Funcións básicas da empresa.

 A empresa e a persoa empresaria.

 Clasificación das empresas atendendo a distintos criterios.

 Características das pequenas e medianas empresas (PME).
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Contidos

 Factores claves das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade e formación.

 Plan de empresa: idea de negocio.

 Análise do contorno xeral e específico dunha pequena empresa.

 Relacións da PME co seu contorno.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Forma xurídica, constitución e obrigas da empresa 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a forma xurídica da empresa e os trámites que se exixen para a súa creación e posta en marcha, con aplicación da normativa mercantil, laboral e
fiscal 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 formas xurídicas que pode adoptar unha pequena empresa, analizando características, capital social, número, obrigas formais e responsabilidade dos/as socios/as,
etc

CA2.2 Calculáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada forma xurídica, consultando a lexislación

CA2.3 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a creación dunha empresa, identificando os requisitos e os trámites que cumpra realizar

CA2.4 Seleccionouse a forma xurídica máis axeitada, a partir dun estudo comparativo, valorando os custos, os trámites e as obrigas xurídicas, así como a responsabilidade dos/as socios/as

CA2.5 Consultouse a normativa estatal, autonómica e local que regula e/ou afecta o pequeno comercio

CA2.6 Determináronse os trámites administrativos e xurídicos, as autorizacións e as licenzas que se requiren para a apertura e a posta en marcha do comercio, así como os organismos
onde se xestionan e/ou tramitan

CA2.7 Identificáronse as obrigas mercantís, laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa

CA2.8 Formalizouse a documentación que se require para a creación e a posta en marcha da empresa

4.2.e) Contidos

Contidos

 Empresa individual: responsabilidade xurídica e obrigas formais.

 0Constitución da empresa: requisitos e obrigas formais.

  Trámites que se deben realizar para a posta en marcha da empresa.

  Portelo único empresarial.

  Obrigas fiscais e laborais da empresa.

  Subvencións oficiais e axudas para a constitución e apertura da empresa.

 Sociedade mercantil: tipos de sociedades.

 Sociedade anónima.

 Sociedade de responsabilidade limitada.

 Sociedades laborais: anónima e limitada.

 Outras sociedades mercantís.

 Sociedades cooperativas.
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Contidos

 Sociedades civís e comunidades de bens.

 Selección da forma xurídica axeitada para un pequeno comercio.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proxecto de creación dun pequeno comercio 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Obtén información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre o contorno de actuación
e incorporando valores éticos NO

RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas características e incluíndo un estudo de viabilidade para a súa posta en marcha
e a súa sustentabilidade NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse os principais elementos do contorno xeral da empresa, analizando factores económicos, sociais, demográficos, culturais, tecnolóxicos, ambientais e político-legais

CA1.7 Describíronse os factores do microcontorno da empresa, analizando a competencia, provedores/as, subministradores/as e intermediarios/as, e as institucións que regulan e/ou inflúen
no comercio interior

CA3.1 Establecéronse a situación e as características da tenda en función da densidade, a diversidade e a accesibilidade da súa zona de influencia, o tipo de clientela e os seus hábitos de
compra, os produtos que se vaian comercializar, etc

CA3.2 Identificáronse as fortalezas e debilidades persoais, e as oportunidades e ameazas do contorno, mediante a correspondente análise DAFO

CA3.3 Definiuse a oferta comercial ou variedade de produtos, en función das oportunidades de negocio, o perfil da clientela, as tendencias do mercado, a competencia da zona de influencia,
etc

CA3.5 Elaborouse unha lista de prezos dos produtos, aplicando os criterios de fixación de prezos establecidos

CA3.7 Valorouse a posibilidade de contratar persoal en función das características e as necesidades do comercio, calculando os custos e definindo as funcións que haxa que cubrir, o perfil
das persoas candidatas e o procedemento de selección

CA3.8 Valorouse a conveniencia de aplicar innovacións tecnolóxicas e de acudir a accións formativas, analizando os puntos débiles e a relación entre custo e beneficio esperado, no relativo
á viabilidade e á sustentabilidade do negocio

CA3.9 Estudouse a posibilidade de comercialización en liña e doutros xeitos de venda a distancia, calculando o seu custo e tendo en conta as características dos produtos, o impacto
esperado e os usos e as prácticas do sector

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise do contorno xeral e específico dunha pequena empresa.

 Análise do macrocontorno da empresa.

 0Elaboración do plan de empresa no que se inclúa o plan de investimentos básico, con indicación dos recursos financeiros necesarios e o estudo de viabilidade económico-financeira do
comercio (contas básicas de resultados a partir da previsión de ingresos, custos e gastos, marxes e resultados).
 Análise do mercado e o contorno comercial: situación, accesibilidade e proximidade á clientela, zona de influencia, perfil da clientela e competencia.

 Métodos e técnicas para seleccionar a situación do local comercial.

 Análise interna e externa da empresa: análise DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades).

 Estudo da poboación consumidora e da clientela.

 Definición das características da tenda.

 Definición da oferta comercial ou variedade de produtos.

 Prezos de venda dos produtos: lista de prezos de venda ao público.
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Contidos

 RRHH e contratación de persoal
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Plan de investimentos e financiamento. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas características e incluíndo un estudo de viabilidade para a súa posta en marcha
e a súa sustentabilidade NO

RA4 - Elabora un plan básico de investimentos, identificando os activos fixos que se requiren, a súa forma de adquisición e os recursos financeiros necesarios, en
función das características da tenda e dos produtos que se vaian comercializar SI

RA5 - Planifica a xestión económica e a tesouraría do pequeno comercio, establecendo o sistema de fixación de prezos que garanta a súa rendibilidade e a súa
sustentabilidade no tempo NO

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Incluíuse un plan de investimentos básico que recolle os activos fixos necesarios, a forma de adquisición e o seu financiamento

CA4.1 Determináronse as necesidades da tenda (local, moblaxe, equipamentos, sistema de cobramento, terminal punto de venda, etc.), en función da idea de negocio, do tipo de clientela e
dos produtos e servizos que haxa que ofrecer

CA4.2 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a compra do equipamento da tenda, e identificáronse os organismos onde se tramitan

CA4.3 Determinouse o xeito de adquisición do local, avaliando as modalidades de compravenda, traspaso ou alugamento, a partir da análise de custos, dereitos e obrigas de cada
modalidade

CA4.4 Obtívose información sobre servizos bancarios e formas de financiamento dos investimentos e demais operacións, analizando o procedemento, a documentación, os requisitos e as
garantías exixidas para obter un crédito ou un préstamo bancario

CA4.5 Valoráronse as opcións de leasing e renting para a adquisición dos equipamentos, calculando os custos e analizando os requisitos e as garantías exixidas

CA4.6 Seleccionouse a forma de obtención e de financiamento dos equipamentos e das instalacións da tenda, avaliando os custos e os riscos

CA4.7 Seleccionáronse as pólizas de seguros axeitadas, en función das coberturas necesarias, segundo as continxencias e as exixencias legais da actividade

CA5.6 Calculáronse os custos financeiros e os riscos de xestión de cobramento e de negociación de efectos comerciais

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Elaboración do plan de empresa no que se inclúa o plan de investimentos básico, con indicación dos recursos financeiros necesarios e o estudo de viabilidade económico-financeira do
comercio (contas básicas de resultados a partir da previsión de ingresos, custos e gastos, marxes e resultados).
 Estrutura económica e estrutura financeira da empresa.

 0Financiamento a curto prazo: créditos comerciais e adiamento de pagamento, créditos bancarios, negociación de efectos comerciais. Xuros e gastos.

  Cálculo dos custos financeiros.

  Pólizas de seguros

 Fontes de financiamento propio e alleo, interno e externo.

 Determinación das necesidades de investimento para a apertura da tenda.

 Subvencións oficiais e axudas financeiras á actividade dunha pequena ou mediana empresa (PME).

 Decisión de compra ou alugamento do local e outros activos.
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Contidos

 Procura de subministradores/as e solicitude de ofertas e orzamentos.

 Orzamentos e condicións de compra e/ou alugamento.

 Selección do/a subministrador/ora máis conveniente.

 Financiamento a longo prazo: préstamos, leasing, renting e outras formas de financiamento. Xuros, comisións e outros gastos.

  Custos financeiros e riscos de instrumentos financeiros
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Viabilidade económica e financiera do comercio 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas características e incluíndo un estudo de viabilidade para a súa posta en marcha
e a súa sustentabilidade NO

RA5 - Planifica a xestión económica e a tesouraría do pequeno comercio, establecendo o sistema de fixación de prezos que garanta a súa rendibilidade e a súa
sustentabilidade no tempo NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Elaborouse unha lista de prezos dos produtos, aplicando os criterios de fixación de prezos establecidos

CA3.6 Incluíuse un estudo de viabilidade económica e financeira do comercio, elaborando unha conta de resultados básica para dous exercicios, a partir da estimación de ingresos, gastos e
custos previstos, e recursos financeiros necesarios, e calculando razóns económico-financeiras

CA3.7 Valorouse a posibilidade de contratar persoal en función das características e as necesidades do comercio, calculando os custos e definindo as funcións que haxa que cubrir, o perfil
das persoas candidatas e o procedemento de selección

CA5.1 Estableceuse o sistema de fixación dos prezos de venda en función dos custos, a marxe de beneficios, os impostos sobre o consumo, o ciclo de vida do produto, os prezos da
competencia, a diferenciación do produto, a percepción do valor da clientela, etc

CA5.2 Realizáronse previsións da demanda e os ingresos por vendas, e dos custos e gastos previstos, a partir dos datos obtidos de fontes externas que facilitan información económica do
sector e doutros comercios similares

CA5.3 Establecéronse prazos, forma e medios de pagamento, descontos e facilidades de pagamento á clientela, en función da capacidade financeira da empresa, as características do
produto, o tipo de clientela e os usos e as prácticas do sector

CA5.4 Elaborouse o calendario de cobramentos e pagamentos previstos, en función das necesidades, os compromisos e as obrigas de pagamento do pequeno comercio, e asegurando a
dispoñibilidade de efectivo na caixa diariamente

CA5.5 Previuse o sistema para comprobar periodicamente e sistematicamente a liquidez da tenda, axustando os compromisos de pagamento e as estimacións de cobramento

CA5.7 Calculáronse os custos de persoal e seguridade social a cargo da empresa

CA5.8 Definiuse o procedemento de valoración sistemática da actividade económica e financeira do comercio, calculando razóns de rendibilidade, solvencia, endebedamento e liquidez,
para detectar e corrixir posibles desaxustes

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Elaboración do plan de empresa no que se inclúa o plan de investimentos básico, con indicación dos recursos financeiros necesarios e o estudo de viabilidade económico-financeira do
comercio (contas básicas de resultados a partir da previsión de ingresos, custos e gastos, marxes e resultados).
 Previsión da demanda.

 0Análise da información contable e económico-financeira da empresa.

  Análise da viabilidade e da sustentabilidade económico-financeira da empresa.

  Cálculo e interpretación de razóns económico-financeiras básicas: rendibilidade, liquidez, solvencia e endebedamento.

  Custos financeiros e riscos de instrumentos financeiros

 Previsión de ingresos e gastos.

 Elaboración de orzamentos.

 Fixación dos prezos de venda atendendo a distintos criterios.
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 Cálculo dos prezos de venda en función dos custos, a marxe comercial, etc.

 Cálculo do punto morto ou limiar de rendibilidade.

 Avaliación de investimentos e cálculo da rendibilidade.

 Período medio de maduración.

 Técnicas de control de fluxos de tesouraría e liquidez.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión comercial e medios de cobramento e  pagamento. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación comercial e de cobramento e pagamento derivada da compravenda dos produtos e/ou servizos prestados, respectando a normativa
mercantil e fiscal 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 Interpretouse a normativa mercantil e fiscal, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e servizos, incluíndo a facturación electrónica

CA1.2 Interpretouse a normativa reguladora do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos e/ou servizos

CA1.3 Elaboráronse facturas correspondentes ás operacións de compravenda e/ou prestación de servizos, de acordo coa normativa mercantil e fiscal, e cos usos do comercio, utilizando
ferramentas informáticas

CA1.4 Realizouse o rexistro periódico das facturas emitidas e recibidas que exixe a normativa do IVE

CA1.5 Formalizáronse e xestionáronse os documentos correspondentes aos medios de pagamento e cobramento das operacións da empresa

CA1.6 Preparáronse remesas de efectos comerciais para o seu envío ás entidades bancarias en xestión de cobramento ou para a súa negociación e o seu desconto

CA1.7 Elaboráronse facturas de negociación de efectos comerciais

4.6.e) Contidos

Contidos

 Facturación das vendas: características, requisitos legais e tipos de facturas.

 Formalización e expedición de facturas comerciais.

 Fiscalidade das operacións de venda e prestación de servizos. Imposto sobre o valor engadido (IVE): operacións gravadas; repercusión do IVE; tipos de gravame; recarga de equivalencia.

 Rexistro e conservación de facturas segundo a normativa mercantil e fiscal.

 Medios e documentos de pagamento e cobramento: cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado, letra de cambio e obriga de pagamento, e medios de pagamento electrónicos.

 Xestión de cobramento de efectos comerciais.

 Negociación e desconto de efectos comerciais.

 Cálculo dos custos de negociación de efectos comerciais.

 0Manexo dun paquete integrado de xestión comercial e contable.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión contable, laboral e fiscal. 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación comercial e de cobramento e pagamento derivada da compravenda dos produtos e/ou servizos prestados, respectando a normativa
mercantil e fiscal NO

RA2 - Xestiona o proceso administrativo, contable e fiscal da empresa, aplicando a lexislación mercantil e fiscal, e os principios e normas do Plan Xeral Contable
(PXC) para as pequenas e medianas empresas (PME) SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa mercantil e fiscal, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e servizos, incluíndo a facturación electrónica

CA1.2 Interpretouse a normativa reguladora do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos e/ou servizos

CA2.1 Identificáronse as funcións da contabilidade e os libros obrigatorios e voluntarios que debe levar a empresa

CA2.2 Diferenciáronse as partidas do balance (activo, pasivo e patrimonio neto), analizando as súas características e a relación funcional

CA2.3 Rexistráronse as operacións realizadas de acordo cos principios xerais e as normas de valoración do PXC para as PME, utilizando a aplicación informática dispoñible

CA2.4 Calculouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e co PXC para as PME

CA2.5 Calculouse o resultado do exercicio e elaboráronse as contas anuais, de acordo co PXC para as PME

CA2.6 Formalizáronse as declaracións-liquidacións periódicas do IVE, en función do réxime de tributación elixido

CA2.7 Determináronse as obrigas fiscais derivadas dos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa (IRPF e imposto de sociedades)

CA2.8 Valorouse a posibilidade de utilizar asesoramento externo de carácter laboral, fiscal e/ou contable, en función das características da empresa

4.7.e) Contidos

Contidos

 Fiscalidade das operacións de venda e prestación de servizos. Imposto sobre o valor engadido (IVE): operacións gravadas; repercusión do IVE; tipos de gravame; recarga de equivalencia.

 Xestión laboral no pequeno comercio. Altas e baixas de traballadores/as, nóminas e boletíns de cotización á Seguridade Social.

 0Rexistro das operacións. Ciclo contable.

  Resultado do exercicio.

  Contas anuais.

  Sistema tributario español. Impostos directos e indirectos.

  Obrigas fiscais do pequeno comercio. Calendario fiscal.

  Xestión do imposto sobre o valor engadido (IVE). Réximes de tributación.

  Declaración-liquidación do IVE.
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Contidos

  Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Modalidades de tributación.

  Imposto de sociedades. Modalidades de tributación.

  Outros impostos e tributos que afectan o pequeno comercio.

 Réxime de cotización á Seguridade Social de traballadores/as autónomos/as.

 0Manexo dun paquete integrado de xestión comercial e contable.

 Contabilidade da empresa.

 Patrimonio da empresa: activo, pasivo e patrimonio neto.

 Balance. Partidas que o integran e relación funcional entre elas.

 Contas.

 Conceptos de investimento, gasto e pagamento, ingreso e cobramento.

 Libros contables e de rexistro.

 Plan Xeral Contable para as pequenas e medianas empresas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Xestión da calidade na empresa. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora un plan para a implantación dun servizo de calidade e proximidade con atención personalizada á clientela, potenciando a singularidade e a
competitividade do comercio SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Adaptáronse as características da tenda aos sistemas normalizados de calidade e aos códigos de boas prácticas aplicables ao pequeno comercio, de carácter comunitario, estatal,
autonómico e local

CA3.2 Definíronse as pautas de atención á clientela, aplicando criterios de calidade, cortesía e trato personalizado, de acordo co establecido na norma UNE 175001-1 (calidade de servizo
para o pequeno comercio) e noutras normas

CA3.3 Establecéronse os servizos adicionais á venda propios do servizo de proximidade (envío a domicilio e servizos posvenda) segundo as características da tenda, as demandas da
clientela e os usos do sector, e valorouse o seu custo e a súa efectividade

CA3.4 Fixáronse os horarios e o calendario de apertura da tenda, os períodos de rebaixas e promocións e outros aspectos de funcionamento, respectando a normativa local e os usos e
costumes do comercio polo miúdo

CA3.5 Deseñouse un sistema actualizado de información e prezos dos produtos accesible á poboación consumidora, que garanta a correspondencia entre os prezos marcados nas
etiquetas e os rexistrados na aplicación do TPV

CA3.6 Fixouse o procedemento de xestión de incidencias, queixas e reclamacións que garanta un servizo de calidade e o cumprimento da normativa de protección das persoas
consumidoras

CA3.7 Estableceuse o procedemento para comprobar o mantemento das instalacións e a funcionalidade da variedade de produtos expostos, aplicando criterios comerciais e de seguridade
en materia de prevención de riscos

CA3.8 Mantivéronse actualizadas as bases de datos da clientela, garantindo a súa confidencialidade e o respecto pola normativa de protección de datos

4.8.e) Contidos

Contidos

 Características do servizo de calidade nun pequeno comercio.

 0Normativa de protección das persoas consumidoras aplicada a pequenos comercios.

  Técnicas para comprobar o mantemento das instalacións e a exposición de produtos na tenda, aplicando criterios comerciais e de seguridade.

  Plan de calidade do pequeno comercio.

 Normas de calidade e códigos de boas prácticas en pequenos comercios.

 Estratexias de calidade na atención á clientela en pequenos comercios.

 Servizos adicionais á venda en pequenos establecementos.

 Instrumentos para medir a calidade.

 Normativa de ámbito estatal, autonómico e local que afecta o comercio polo miúdo.

 Ferramentas informáticas de xestión das relacións coa clientela.

 Plan de xestión de incidencias, queixas e reclamacións no comercio.

 Instrumentos para medir o grao de satisfacción da clientela.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

- Detallados en cada unidade didáctica (apartado 4 da programación).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Probas escritas: o alumnado realizará unha proba escrita por cada unidade didáctica. As probas valoraranse sobre 10 puntos e a puntuación de

cada exercicio e, de ser o caso, apartado, constará no documento entregado. O alumnado que sexa sorprendido copiando será puntuado cun 0 na

proba e expulsado da mesma. Terá dereito a volver a facer a proba no momento en que o determine a docente.

- Traballos/actividades: serán valoradas as actividades da clase así como os traballos presentados. Os traballos valoraranse sobre 10 puntos.

Punturaranse cunha nota de 0 puntos aqueles traballos total ou parcialmente plaxiados ou copiados doutros compañeiros/as. Puntuaranse cun 0

os traballos entregados fóra de prazo.

A cualificación de cada unidade didáctica correspondente á primeira unidade formativa, obterase ponderando un 50% a nota da proba escrita e un

50% as actividades/traballos entregados. Será preciso obter unha cualificación mínima de 5 puntos para superar a unidade. Farase media cando o

exame teña unha puntuación superior a 3 puntos.

A cualificación de cada unidade didáctica correspondente á  segunda unidade formativa, obterase ponderando un 70% a nota da proba escrita e un

30% as actividades/traballos entregados. Será preciso obter unha cualificación mínima de 5 puntos para superar a unidade. Farase media cando o

exame teña unha puntuación superior a 3 puntos.

A cualificación de cada avaliación, redondeada por exceso ou por defecto ao enteiro máis próximo, obterase ponderando as cualificacións de cada

unidade didáctica superada polo peso que lle corresponda tendo en conta os contidos avaliados no período académico correspondente. No caso

de que o alumno/a teña algunha unidade suspensa, recibirá como máximo un 4 na avaliación correspondente.

No caso de que un alumno/a teña unha ou máis unidades didácticas non superadas, poderá recuperalas realizando novas actividades, neste caso

de forma individual, e/ou unha proba escrita similar á non superada.

A cualificación final do módulo, redondeada por exceso ou por defecto ao enteiro máis próximo, virá dada pola media das cualificacións de cada

unidade didáctica superada ponderadas polo seu peso no total do módulo.

No caso de que un alumno/a teña unha ou máis unidades didácticas non superadas, unha vez aplicado o procedemento para a recuperación das

partes non superadas descrito no punto seguinte, como máximo recibirá unha cualificación de 4 na avaliación final.

NOTA:

No caso de confinamento do grupo, profesorado ou algún alumno/a por mor do COVID-19, os mínimos esixibles non se verán afectados (a non ser

que as autoridades educativas indique o contrario, en cuxo caso o alumnado será debidamente informado).

En canto aos criterios de avaliación, as probas escritas poderán substituirse por probas orais ou outro tipo de probas nas que se verifique a

identidade do alumno/a. En calquera caso, ditas probas serán realizadas a través das ferramentas oficiais postas a disposición do alumnado e

profesorado pola Xunta de Galicia.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Antes da avaliación final ordinaria o alumnado que teña unha ou varias unidades didácticas suspensas poderá recuperalas mediante:

- A presentación de actividades propostas pola profesora sobre as unidades non superadas. O alumnado que tivera presentado actividades e/ou

traballos durante o curso, poderá conservar a nota destas.

- A superación dunha proba escrita sobre cada unha das partes non superadas.

Segundo isto, a nova cualificación de cada unidade didáctica calcularase ponderando un 50% a nota das actividades e un 50% a nova da proba

escrita para as unidades da primeira unidade formativa e un 30-70% para as unidades da segunda unidade formativa. Para superar a unidade

didáctica, a cualificación da mesma debe ser igual ou superior a 5. O alumnado con algunha unidade suspensa, obterá unha calificación máxima

de 4 puntos.

----

O alumnado que non supere o módulo na convocatoria ordinaria, poderá presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de xuño. Neste caso, o

alumnado recibirá clases de apoio durante a terceira avaliación e examinarase dunha proba final de carácter teorico-práctico. Para facer media

entre a parte teórica e a parte práctica, o alumno/a deberá acadar un 3/10 en cada unha delas. Para superar o módulo, o alumnado deberá acadar

unha cualificación mínima de 5 puntos.

----

O alumnado co módulo pendente, avaliarase mediante probas teórico-prácticas. Ao igual que no caso anterior, para facer media entra a parte

teórica e a parte práctica, o alumno/a deberá acadar un 3/10 en cada unha delas. Para superar o módulo, o alumnado deberá acadar unha

cualificación mínima de 5 puntos.

----

No caso de confinamento do grupo, profesorado ou algún alumno/a por mor do COVID-19, as probas escritas poderán substituirse por probas orais

ou outro tipo de probas nas que se verifique a identidade do alumno/a. En calquera caso, ditas probas serán realizadas a través das ferramentas

oficiais postas a disposición do alumnado e profesorado pola Xunta de Galicia.

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

Deberá realizar unha proba escrita teórico-práctica. Para facer media entra a parte teórica e a parte práctica, o alumno/a deberá acadar un 3/10 en

cada unha delas. Para superar o módulo, o alumnado deberá acadar unha cualificación mínima de 5 puntos.

----

No caso de confinamento do grupo, profesorado ou algún alumno/a por mor do COVID-19, as probas escritas poderán substituirse por probas orais
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ou outro tipo de probas nas que se verifique a identidade do alumno/a. En calquera caso, ditas probas serán realizadas a través das ferramentas

oficiais postas a disposición do alumnado e profesorado pola Xunta de Galicia.

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

O desenvolvemento da presente programación, e a propia práctica docente, avaliaranse a través da análise de:

-  Enquisa da avaliación docente, que resume a avaliación que o alumnado do módulo realiza para valorar as actividades docentes realizadas polo

profesor. A realización desta enquisa entre o alumnado, que tería carácter trimestral, non é de obrigada realización.

-  Actividades de aula desenvolvidas, tras recoller o propio profesor, de modo sistemático, a información das actividades docentes realizadas.

-  Datos recollidos para as xuntas de avaliación, que incluirán os referidos ás porcentaxes de alumnado suspenso e aprobado, así como o grao de

cumprimento  da programación.

-  Memoria de fin de curso, na que, entre outros datos, figurarán a porcentaxe da programación impartida e as modificacións habidas con respecto

ao programado.

O seguimento e control da programación realizarase nas reunións do departamento didáctico ao longo do curso, como mínimo con carácter

mensual, adoptándose, de estimarse necesario, as medidas que procedan para corrixir as desviacións producidas con respecto ao programado. O

seguimento farase a través da aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Coa avaliación inicial preténdese recoller, por parte do profesorado-titor, coa colaboración do resto do equipo docente, a información dispoñible de

cada alumno e alumna, en particular, e do grupo-clase, en xeral. O intercambio de opinións e de información entre o profesorado facilitará a toma

de decisións como un primeiro paso no proceso da avaliación continua.

Nos primeiros días do curso, a profesora entregará ao alumnado un cuestionario inicial de carácter global de recollida de información así como

cuestionarios para determinar o seu coñecemento previo dos contidos do módulo.

Ao comezo do curso, o equipo docente levará a cabo unha sesión de avaliación inicial do alumnado, na data fixada pola Xefatura de Estudios, que

terá por obxecto o coñecemento das características e da formación previa de cada alumno e alumna, así como as súas capacidades.

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

Ademais de seguir as consignadas no Plan de Atención á Diversidade do IES, en canto ás súas liñas xerais, deseñaranse actividades con distintos

graos de dificultade e distintos enfoques, para que todos os alumnos poidan realizalas con éxito. Ademais,  o profesor prestará axuda a aqueles

alumnos que así o precisen e, na medida do posible, proporcionará explicacións adicionais aos mesmos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Unha das competencias introducidas é a competencia social e cidadán, básica para a comprensión da realidade na que se vive empregando o
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xuízo ético baseado nos propios valores e nas prácticas democráticas que deben presidir as nosas relacións. Enténdese que, desde esta

competencia, o alumnado poderá afrontar dun xeito máis adecuado a convivencia coas demais persoas e o enfrontamento dos conflitos que poidan

xurdir nas relacións.

No módulo farase fincapé na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e Responsabilidade Social Corporativa. Tratarase a ética no mundo

dos negocios e se intentará que os alumnos comprendan os principios morais e as normas que guían o comportamento no mundo dos negocios.

Como é lóxico tamén é preciso analizar cuestións éticas da nosa vida, valores que deben ser transmitidos:

Educación para a igualdade entre os sexos.

Educación para a saúde.

Educación ambiental.

Educación  do consumidor.

Non discriminación no traballo por razón de nacionalidade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Prevese colaborar con entidades do concello como o CCA e visitar empresas do municipio.

10.Outros apartados

10.1) Lingua

O módulo impártese en GALEGO.

10.2) Metodoloxía COVID

No caso de confinamento do grupo, profesorado ou algún alumno/a por mor do COVID-19, o alumnado poderá seguir as clases da forma que

determinen as autoridades educativas.

O módulo de Xestión do Pequeno Comercio está plenamente operativo na aula virtual do centro e todo o alumnado matriculado ten acceso ao

mesmo.
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