
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo SUSANA SÁNCHEZ LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado SUSANA SÁNCHEZ LÓPEZ

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

A competencia xeral deste título Técnico en Xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financiero e fiscal, asi como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa  e os protocolos  de calidade, de xeito que se asegure a satisfcción da clientela e actuando segundo as normas de

prevención de riscos  laborais e protección meioambiental.

Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, asi como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó público e a cidadanía.

Prospectiva do titulo:

A organización da actividade productiva das empresas e do traballo esíxelle actualmente  ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, asi como unha serie  de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomia e a iniciativa na

toma de decisións, co desemvolvemento de tarefas e coa vocación de atención ao público.

As maiores vias de demanda de emprego son o sector  de servizos, así como a externalización de certas  tarefas que realizan algunhas empresas.

Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da área administrativa, tanto pola implantación de novas empresas de todos os

sectores económicos como polo desenvolvemento das xa existentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis compañias deciden

subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que loxicamente, implica o crecemento e a proliferación de

empresas dedicadas en exclusiva a prestar  servizos administrativos a outras (xestorias, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc).

O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa demanda

destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

A crecente competitividade no mundo empresarial require, así mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente de

xestión de calidade, respetando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

Perfil profesional do título.

O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluidas no título.

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, financeiro e fiscal, asi como de

atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de

xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Orientacións pedagóxicas.

A formación do módulo comunicación empresarial e atención á clientela debe contribuir a alcanzar os obxectivos xerais a), b), d), e), f) e o) do ciclo

formativo e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), i), m), q), r), e s).

Obxectivos xerais:

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos e das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa

tramitación.

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa e recoñecer a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características, para a súa elaboración.

c) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación coa eficacia do seu emprego no tratamento da

información, para elaborar documentos e comunicacións.

d) Realizar documentos  e comunicacións no formato característico e coas condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de

tratamento da información.

e) Analizar  e elexir as técnicas  e os sistemas  de preservación de comunicacións e documentos  adecuados a cada caso, e implicalos de xeito
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manual e informático para a súa clasificación, o seu rexistro e o seu arquivo.

f) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos  de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Tramitar documentos e comunicacións internas  ou externas  nos circuitos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

c) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos  segundo as técnicas  apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

d) Desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas  usuarias  no ámbito administrativo e comercial, asegurando os niveis de

calidade establecidos e relacionados coa imaxe da empresa ou da institución.

e) Manter o espírito de innovación, de mellora  dos procesos de producción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

f) Participar  nas actividades da empresa con respecto e con actitude de tolerancia.

g) Adaptarse a diferentes  postos de traballo e as novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

productivos.

h) Participar no traballo en equipo respetando a xerarquía definida na organización.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0437_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

1 Comunicación Empresarial. Organizacións empresariais. A comunicación na empresa.
Elementos.Tipos. A imaxe e identidade corporaiva.

10 10 X

2 As Comunicacións Orais na
Empresa.

Principios e técnicas de comunicación oral presencial.
Comunicación verbal en non verbal. Formas. Habilidades
sociais e protocolo. Atención teléfonica.

19 10 X

3 As Comunicacións Escritas na
Empresa.

Comunicacións escritas. Técnicas. Cartas comerciais.
Escritos de relación coa admon. Pública. Correo electrónico.

35 26 X

4 Arquivo da información en
soporte impreso e informático.

Xestión da correspondencia. Rexistro. Clasificación e arquivo
de documentos. Base de datos.

35 26 X

5 Recoñecemento das
necesidades dos clientes.

Tipos de clientes. Relacións. Dpto. de atención á clientela.
Canles de atención aos clientes. Ferramentas de
comunicación.

10 8 X

6 Atención de Consultas, queixas
e reclamacións.

Xestión de reclamacións, documentos. Protección do
consumidor. Organismos de defensa. Mediación e arbitraxe.

20 10 X

7 Potenciación da Imaxe da
Empresa.

O Márketing. Funcións e a súa importancia na empresa.
Imaxe corporativa. Fidelización da clientela.

9 5 X

8 Aplicación de procedementos
de calidade na atención o
cliente.

Servizo posventa. Xestión da calidade no Servizo posvenda.
Técnicas e ferramentas de xestión de calidade.

9 5 X

Total: 147

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Comunicación Empresarial. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona técnicas de comunicación en relación coa estrutura e a imaxe da empresa, e cos fluxos de información existentes nela. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As relacións na empresa. Fluxos e tipos de comunicación. 3,011.1 Recoñecer a necesidade de comunicación entre as persoas.

1.2 Dintinguir entre comunicación e información.

1.3 Distinguir os elementos e os procesos que interveñen na comunicación.

Fluxos da comunicación na empresa e os seus elementos. 3,022.1 Recoñecer os obstaculos que poidan existir nun proceso de
comunicación.

2.2 Determinar o mellor xeito e actitude a hora de presentar unha mensaxe.

2.3 Identificar os conceptos de imaxe e cultura da empresa.

Sistemas e tipos de comunicación empresarial. Os
organigramas.

4,033.1 Diferenciar os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional.

3.2 Distinguir as comunicacións internas e externas, e os fluxos de
información dentro da empresa.

3.3 Seleccionar o destinatario e a canle acaida para cada situación.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Recoñeceuse a necesidade de comunicación entre as persoas. PE.1 - A necesidade de comunicación entre
as persoas

•

S 10 CA1.2 Distinguiuse entre comunicación e información. PE.2 - Diferencia entre comunicación e
información

•

S 10 CA1.3 Distinguíronse os elementos e os procesos que interveñen na comunicación. PE.3 - Elementos e procesos que
interveñen na comunicación

•

S 10 CA1.4 Recoñecéronse os obstáculos que poidan existir nun proceso de comunicación. PE.4 - Barreiras que poidan existir nun
proceso de comunicación

•

S 10 CA1.5 Determinouse o mellor xeito e a mellor actitude á hora de presentar a mensaxe. OU.1 - Presentación e confección dunha
mensaxe.

•

S 10 CA1.6 Identificáronse os conceptos de imaxe e cultura da empresa. PE.5 - Definición de imaxe e cultura da
empresa.

•

S 10 CA1.7 Diferenciáronse os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional. PE.6 - Tipos de organización e
representación gráfica.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.8 Distinguíronse as comunicacións internas e externas, e os fluxos de información
dentro da empresa.

PE.7 - Clasificación das comunicacións.
Clases de fluxos

•

S 15 CA1.9 Seleccionouse o destinatario e a canle acaída para cada situación. PE.8 - Según o destinatario e a canle•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos e barreiras da comunicación.

 0Descrición dos fluxos de comunicación.

  Comunicación interna na empresa: comunicación formal e informal.

  Comunicación externa na empresa: publicidade e relacións públicas.

 Comunicación, información e comportamento.

 Relacións humanas e laborais na empresa.

 Aplicación da escoita activa nos procesos de comunicación.

 Criterios de empatía e principios básicos da asertividade.

 Organización empresarial: organigramas.

 Principios e tipos de organización empresarial.

 Departamentos e áreas funcionais tipo.

 Funcións do persoal na organización.

  Servizos de correos, circulación interna de correspondencia e paquetaría.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0As relacións na empresa.
Fluxos e tipos de
comunicación. - Analizar a
necesidade da
comunicación e a súa
organización na empresa.

Exposición do papel
que desempeña cada
un dos elementos que
interveñen nunha
comunicación e como
deben combinarse para
que esta exista.

•

Explicación da
necesidade das
relacións humanas e
laboraís.

•

Exposición das
diferentes direccións
que poden tomar as
comunicacións.

•

Elaborar unha mensaxe
na que interveñan os
distintos elementos
seleccionando o
destinatario e o canal
adecuados para cada
situación. Analizar un
proceso de
comunicación
unidireccional
completo.

•

Recoñecer a
necesidade das
relacións humanas e
laboráis

•

Recoñecer as distintas
direccións que poden
tomar as
comunicacións.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais•

PE.1 - A necesidade de
comunicación entre as
persoas

•

PE.2 - Diferencia entre
comunicación e
información

•

PE.3 - Elementos e
procesos que interveñen
na comunicación

•

PE.8 - Según o
destinatario e a canle

•

3,0Fluxos da comunicación na
empresa e os seus
elementos. - Analizar as
canles empregadas na
comunicación.

Exposición das
diferentes direccións
que poden tomar as
comunicacións dentro
da empresa e das
circunstancias que
poidan xurdir par que
non se produzcan.

• Recoñecer as distintas
direccións que poden
tomar  as
comunicacións nunha
empresa e identificar
os inconvintes que se
poden presentar no
momento de
establecelas.

• Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais•

OU.1 - Presentación e
confección dunha
mensaxe.

•

PE.3 - Elementos e
procesos que interveñen
na comunicación

•

PE.4 - Barreiras que
poidan existir nun
proceso de
comunicación

•

PE.5 - Definición de
imaxe e cultura da
empresa.

•

PE.8 - Según o
destinatario e a canle

•

4,0Sistemas e tipos de
comunicación empresarial.
Os organigramas. - Analizar
os fluxos de información
nos organigramas
empresariais.

Explicación do
concepto de
organigrama e da
importancia do
departamento como
sistema de
organización
analizando a función
que desempeña cada
un dentro da empresa.

•

Explicación da
clasificación  das
comunicacións
internas,  externas e
especiais asi como
exposición  da elección
do destinatario e da
canle acaida.

•

Coñecer o significado
dun organigrama
elaborando modelos
nos que se indiquen as
conexións que se
establecen entre os
distintos
departamentos dunha
empresa.

•

Identificar as distintas
clases de comunicación
e recoñercer  o
distinatario e a canle
apropiada.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.3 - Elementos e
procesos que interveñen
na comunicación

•

PE.6 - Tipos de
organización e
representación gráfica.

•

PE.7 - Clasificación das
comunicacións. Clases
de fluxos

•

PE.8 - Según o
destinatario e a canle

•

10,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As Comunicacións Orais na Empresa. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Transmite información de xeito oral, tendo en conta os usos e os costumes socioprofesionais habituais da empresa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios e normas das comunicacións. 5,011.1 Asumir as normas exenciais da comunicación na empresa.

1.2 Analizar o proceso de comunicación oral.

Habilidades sociais e protocolo. 2,022.1 Desenrolar habilidades de comunicación verbal e non verbal.

2.2 Aplicar técnicas de protocolo.

Comunicación verbal e non verbal. 4,033.1 Aplicar técnicas de comunicación verbal e non verbal.

A comunicación teléfonica. 5,044.1 Aplicar técnicas  de atención teléfonica.

4.2 Valorar a informática na comunicación oral.

A comunicación na atención de visitas. 3,055.1 Coñecer o protocolo na recepción de visitas.

19TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Identificáronse os principios básicos que cumpra ter en conta na comunicación
verbal.

PE.1 - Os principios básicos na
comunicación verbal

•

S 15 CA2.2 Identificouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas comunicacións
presenciais e non presenciais.

PE.2 - Protocolos de comunicación.•

S 5 CA2.3 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos empresariais. TO.1 - Costumes socioculturais e usos
empresariais.

•

S 15 CA2.4 Identificouse o interlocutor consonte as debidas normas de protocolo, e adaptouse a
actitude e a conversa á situación da que se parta.

PE.3 - Identificación do interlocutor.•

S 10 CA2.5 Elaborouse a mensaxe verbal de maneira concreta e precisa, tendo en conta as
dificultades posibles na súa transmisión.

LC.1 - Elaboración de mensaxes.•

S 10 CA2.6 Utilizáronse as expresións e o léxico que mellor se adapten ao tipo de comunicación
e ás persoas interlocutoras.

LC.2 - Léxico apropiado•

S 10 CA2.7 Presentouse a mensaxe verbal elaborada utilizando a linguaxe non verbal máis
axeitada.

LC.3 - Elaborar unha mensaxe•

N 5 CA2.8 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, e aplicáronse as normas
básicas de uso.

LC.4 - Esceneficación dun caso práctico.•

N 5 CA2.9 Valorouse se a información se transmite con claridade, de xeito estruturado, con
precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade.

TO.2 - Exemplificación dunha situación
dada.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA2.10 Analizáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas
necesarias.

LC.5 - Rigurosidad en el protocolo•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Principios básicos nas comunicacións orais.

 0Informática nas comunicacións verbais: videoconferencia, chat, etc.

  Comunicacións na recepción de visitas: acollemento, identificación, xestión e despedida.

 Normas de información e atención oral.

 Técnicas de comunicación oral, habilidades sociais e protocolo.

 Clases de comunicación oral: diálogo, discurso, debate e entrevista.

 Comunicación non verbal.

 Elementos da linguaxe non verbal.

 Imaxe persoal.

 Comunicación verbal dentro do ámbito da empresa.

 Comunicación telefónica: uso do teléfono e da listaxe telefónica; normas para falar correctamente por teléfono; centrais telefónicas.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Principios e normas das
comunicacións. - Coñecer
os principios e normas das
comunicacións orais e non
orais sean presenciadas ou
non.

Explicación dos
principios e normas
básicas nas
comunicacións orais.

• Identificar e aplicar  os
principios  e normas
nas comunicacións
orais.

• Actividades resoltas• Material falcilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - Os principios
básicos na comunicación
verbal

•

PE.2 - Protocolos de
comunicación.

•

TO.1 - Costumes
socioculturais e usos
empresariais.

•

2,0Habilidades sociais e
protocolo. - Observar as
debidas normas de
protocolo tendo en conta as
costumes sociooculturais e
os usos empresariais.

Transmitir a
importancia de aplicar
as habilidades sociais e
o protocolo.

• Aplicar técnicas  de
protocolo e habilidades
sociais na empresa.

• Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.1 - Elaboración de
mensaxes.

•

LC.2 - Léxico apropiado•

PE.3 - Identificación do
interlocutor.

•

4,0Comunicación verbal e non
verbal. - Desenvolver
habilidades de
comunicación verbal e non
verbal dentro da empresa.

Explicación das
técnicas de
comunicación verbal e
non verbal e imaxe
persoal.

• Identificar o protocolo
da comunicación verbal
e non verbal nas
comunicacións.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.2 - Léxico apropiado•

LC.3 - Elaborar unha
mensaxe

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A comunicación teléfonica. -
O teléfono e o seu uso.
Normas para falar
correctemente.

Explicar as técnicas e
normas da correcta
atención telefónica.

•

Exposición do uso  da
informática nas
comunicacións verbais.

•

Coñercer e aplicar
correctamente  as
normas sobre o uso do
teléfono.

•

Coñecemento e
aplicación do uso das
novas tecnoloxias.

•

Actividades resoltas.• Material facilitdo polo
profesor.

•

Internet.•

LC.4 - Esceneficación
dun caso práctico.

•

TO.2 - Exemplificación
dunha situación dada.

•

3,0A comunicación na atención
de visitas. - Acollemento,
identificación, xestión e
despedida na recepción de
visitas.

Explicar as fases de
atención presencial a
visitas.

• Aplicar as técnicas para
atención presencial as
visitas na empresa.

• Actividades resolts.• Material facilitdo polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.5 - Rigurosidad en el
protocolo

•

19,0TOTAL

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 As Comunicacións Escritas na Empresa. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Transmite información escrita aplicando as técnicas de estilo a cada tipo de documento propio da empresa e da Administración pública. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Comunicación escrita e as súas normas. 2,011.1 Identificar os soportes para elaborar e transmitir os documentos.

Correspondencia comercial. A carta comercial. 12,022.1 Asumir nos escritos as caracteristicas propias da correspondencia
comercial.

2.2 Diferentes estilos de cartas comerciales.

Documentos empregados na empresa e na Administración
Pública.

12,033.1 Ter unha visión xeral dos principais textos que se escriben no ámbito
empresarial.

3.2 Confeccionar textos relacionados coa Administración Pública.

Medios ofimáticos e telemáticos. Correo electrónico. 4,044.1 Identificar os soportes de archivo e rexistros

4.2 Identificar as principais bases de datos das organizacións, a súa
estructura e funcións.

Recepción, envío e rexistro da correspondencia. 2,055.1 Determinar o sistema de clasificación, rexistro e arquivo apropiado a cada
tipo de documento.

Servicio de correo e aplicación de procedementos de
seguridade.

3,066.1 Identificar as canles de transmisión da información.

6.2 Diferenciar os soportes máis axeitados en función dos criterios de
rapidez, seguridade e confidencialidade.

35TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Identificáronse os soportes para elaborar e transmitir os documentos: tipo de papel,
sobres, etc.

PE.1 - Clases de soportes a utilizar.•

S 5 CA3.2 Identificáronse as canles de transmisión: correo convencional e electrónico, fax,
mensaxes curtas, etc.

PE.2 - Canles de transmisión.•

S 5 CA3.3 Diferenciáronse os soportes máis axeitados en función dos criterios de rapidez,
seguridade e confidencialidade.

PE.3 - Os soportes máis axeitados.•

S 20 CA3.4 Identificouse a persoa destinataria conforme as debidas normas de protocolo. PE.4 - Elección de destinatario.•

S 20 CA3.5 Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos dentro da empresa segundo a
súa finalidade.

PE.5 - Clasificación de documentos.•

S 20 CA3.6 Redactouse o documento apropiado cumprindo as normas ortográficas e sintácticas,
en función da súa finalidade e da situación de partida.

PE.6 - Redacción da documentación•

S 10 CA3.7 Identificáronse as ferramentas de procura de información para elaborar a
documentación.

PE.7 - Redacción da documentación•

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA3.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos ou autoedición. OU.1 - Utilización de aplicacións
informáticas.

•

N 2 CA3.9 Formalizáronse os libros de rexistro de entrada e saída de correspondencia e
paquetaría en soporte informático e convencional.

OU.2 - Cumprimentación de libros de
rexistro.

•

N 1  CA3.10 Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de documentos
establecidos para as empresas, e para as institucións públicas e privadas.

LC.1 - Normativa sobre conservación e
proteccón da información.

•

S 10  CA3.11 Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas de 3R (reducir,
reutilizar e reciclar).

OU.3•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación escrita na empresa.

 0Recepción, envío e rexistro da correspondencia.

  Aplicación de procedementos de seguridade e confidencialidade da información.

 Normas de comunicación e expresión escrita.

 Léxico e normas ortográficas e sintácticas nas comunicacións escritas socioprofesionais.

 Abreviaturas comerciais e oficiais.

 Características principais da correspondencia comercial.

 Estrutura, estilos e clases da carta comercial.

 Formatos tipo de documentos de uso na empresa e na Administración.

 Medios e equipamentos ofimáticos e telemáticos.

 Correo electrónico: uso, estrutura e redacción de corre electrónico, tendo en conta a normativa de protección de datos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Comunicación escrita e
as súas normas. - Normas
da comunicación escrita na
empresa.

Explicación da
importancia da
comunicación escrita
na empresa e os
soportes a empregar.

•

Explicar a estructura e
a linguaxe a utilizar nos
distintos tipos de
escritos.

•

Recoñecer as
comunicacións escritas
na empresa e clases de
soportes a utilizar.

•

Identificar a estructura
e a linguaxe apropiada
a cada escrito.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Clases de
soportes a utilizar.

•

PE.2 - Canles de
transmisión.

•

PE.3 - Os soportes máis
axeitados.

•

PE.4 - Elección de
destinatario.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Correspondencia comercial.
A carta comercial. -
Caracteristicas principais da
correspondencia comercial.

Explicar as
caracteristicas
principais da
correspondencia
comercial.

•

Exposición dos distintos
estilos e clases de
cartas comeciais.

•

Recoñecer as
caracteristicas da
correspondencia
comercial.

•

Estructurar e redactar
diversos modelos de
cartas comerciais.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

PE.5 - Clasificación de
documentos.

•

PE.6 - Redacción da
documentación

•

12,0Documentos empregados
na empresa e na
Administración Pública. -
Identificar na empresa as
tipoloxias máis habituais de
documentos segundo a súa
finalidade.

Explicar a estructura  e
a linguaxe a utilizar nos
distintos tipos de
escritos coa
Administración Pública.

• Estructurar e redactar
escritos diversos
utilizados na empresa
nas súas relacións coa
Administración Pública.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

PE.7 - Redacción da
documentación

•

4,0Medios ofimáticos e
telemáticos. Correo
electrónico. - Archivar a
información en soporte
informático.

Explicar a elaboración
dos escritos utilizando
un procesador de
textos.

•

Explicar o uso do
correo elctrónico na
empresa.

•

Elaborar escritos
utilizando equipos
ofimáticos.

•

Utilizar corrio
electrónico tendo en
conta a normativa de
protección de datos.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

Internet.•

OU.1 - Utilización de
aplicacións informáticas.

•

2,0Recepción, envío e rexistro
da correspondencia. -
Clasificar a
correspondencia recibida,
enviada e posterior rexistro.

Explicar a xestión da
correspondencia.

• Xestionar a
correspondencia.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.2 - Cumprimentación
de libros de rexistro.

•

3,0Servicio de correo e
aplicación de
procedementos de
seguridade. - Coñecer os
medios e sistemas de
distribución da
correspondencia na
empresa.

Explicación do
funcionamento do
servicio de correos,
circulación interna da
correspondencia e
paqueteria.

•

Transmitir a
importancia da
seguridade e
confidencialidade da
información na
empresa.

•

Coñecer as canles e
soportes máis
axeitados.

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade
e confidencialidade.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Normativa sobre
conservación e
proteccón da
información.

•

OU.3•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Arquivo da información en soporte impreso e informático. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Arquiva información en soporte impreso e informático, e recoñece os criterios de eficiencia e aforro nos trámites administrativos. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Arquivo da información en soporte impreso. 20,011.1 Valorar a necesidade de clasificar e ordenar os documentos.

1.2 Diferenciar os sistemas de clasificación de documentos máis utilizados.

1.3 Identificar os soportes de arquivo e rexistro

Arquivo da información en soporte informático 15,022.1 Comprender a utilidade das bases de datos para o arquivo da
información.

2.2 Xestionar a información mediante o emprego de archivos e carpetas.

2.3 Utilizar técnicas de arquivo nos intercambios de información telemática.

35TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Describiuse a finalidade de organizar a información, así como os obxectivos
perseguidos.

PE.1 - Obxetivo de organizar a información•

S 10 CA4.2 Diferenciáronse as técnicas de organización de información que se poidan aplicar
nunha empresa ou nunha institución, así como os procedementos habituais de rexistro,
clasificación e distribución da información nas organizacións.

PE.2 - As técnicas de organización de
información.

•

S 10 CA4.3 Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro, así como as prestacións das
aplicacións informáticas específicas máis utilizadas, en función das características da
información que se almacene.

PE.3 - A identificación dos soportes.•

N 5 CA4.4 Identificáronse as principais bases de datos das organizacións, a súa estrutura e as
súas funcións.

OU.1 - Identificación e aplicación  das bases
de datos.

•

S 25 CA4.5 Determináronse os sistemas de clasificación, rexistro e arquivo acaídos para o tipo
de documentos.

PE.4 - Sistemas de clasificación, rexistro e
arquivo.

•

N 5 CA4.6 Realizáronse árbores de arquivos informáticos para ordenar a documentación dixital. OU.2 - Diseño de árbores de arquivos
informáticos.

•

N 5 CA4.7 Aplicáronse as técnicas de arquivo nos intercambios de información telemática
(intranet, extranet, correo electrónico, etc.).

OU.3 - Técnicas de arquivo na información
telemática.

•

S 10 CA4.8 Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da información e da
documentación, e detectáronse os erros que se puideran producir nel.

PE.5 - Procedementos de consulta  e
conservación da información.

•

S 10 CA4.9 Respectouse a normativa e os niveis de protección, seguridade e acceso á
información, tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.

TO.1•

S 10  CA4.10 Aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documentación, as técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e reciclar).

LC.1•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Arquivo da información en soporte impreso. Clasificación e ordenación de documentos. Normas de clasificación: vantaxes e inconvenientes. Tipoloxía. Utilización de índices. Técnicas de
arquivo: natureza. Finalidade do arquivo. Arquivo de documentos: captac
 Arquivo da información en soporte informático. Bases de datos para o tratamento da información. Estrutura e funcións dunha base de datos. Procedementos de protección de datos.
Ficheiros e cartafoles. Organización en cartafoles do correo electrónico e dout

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Arquivo da información en
soporte impreso.  -
Clasificación, normas e
sistemas de clasificación de
documentos.

Explicar a importancia
do arquivo e o seu
proceso.

•

Explicar os distintos
criterios de clasificación
para a posterior
organización e consulta
dun arquivo de oficina.

•

Identificar as técnicas e
os soportes máis
axeitados para
organizar a
información.

•

Saber clasificar e
arquivar documentos
para posteriores
consultas.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1•

OU.3 - Técnicas de
arquivo na información
telemática.

•

PE.1 - Obxetivo de
organizar a información

•

PE.2 - As técnicas de
organización de
información.

•

PE.3 - A identificación
dos soportes.

•

PE.4 - Sistemas de
clasificación, rexistro e
arquivo.

•

PE.5 - Procedementos
de consulta  e
conservación da
información.

•

15,0Arquivo da información en
soporte informático -
Medios e equipos
ofimáticos e telemáticos
para o arquivo da
información.

Exposición sobre a
xestión de arquivos,
carpetas e bases de
datos.

•

Transmitir a
importancia da
seguridade,
confidencialidade e
aplicación das técnicas
3R.

•

Manexar bases de
datos no tratamento da
información comercial.

•

Saber aplicar as
normas de seguridade,
confidencialidade e
técnicas 3R.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

Internet.•

OU.1 - Identificación e
aplicación  das bases de
datos.

•

OU.2 - Diseño de
árbores de arquivos
informáticos.

•

TO.1•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Recoñecemento das necesidades dos clientes. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os clientes. Tipos e motivacións. 2,011.1 Comprender a definición e distinguir os tipos de clientela.

1.2 Analizar as motivacións da clientela.

Procesos de atención a clientela. 3,022.1 Recoñecer o entorno á organización e os empregados.

2.2 Distinguir as fases da atención á clientela

O comportamento do cliente 5,033.1 Estudar a percepción e satisfacción do cliente pola atención recibida.

3.2 Coñercer a existencias  das oficiñas integrales de atención o ciudadano.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Desenvolvéronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que faciliten a
empatía coa clientela en situacións de atención ou asesoramento.

OU.1 - Técnicas de comunicación e
habilidades sociais.

•

S 15 CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela ou ás persoas
consumidoras ou usuarias, a través de diferentes canles de comunicación.

PE.1 - Fases do proceso de atención á
clientela.

•

S 15 CA5.3 Recoñecéronse os erros que se cometen máis habitualmente na comunicación coa
clientela.

PE.2 - Erros que se cometen na
comunicación.

•

S 10 CA5.4 Identificouse o comportamento da clientela. PE.3 - Comportamento da clientela•

S 10 CA5.5 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo da clientela. PE.4 - Motivación de compra  ou demanda.•

N 5 CA5.6 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela. LC.1 - Información histórica da clientela.•

N 5 CA5.7 Adaptouse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida. TO.1 - Actitude ou discurso á  situación de
partida.

•

N 5 CA5.8 Tívose en conta a adecuación da forma e da actitude na atención e no
asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.

TO.2 - Adecuación da forma e da actitude
na atención á clientela.

•

S 15 CA5.9 Distinguíronse as etapas dun proceso comunicativo. PE.5 - As etapas  dun proceso comunicativo•

100TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto e identificación da clientela: clientela interna e externa.

 Coñecemento da clientela e das súas motivacións.

 Elementos da atención á clientela: ámbito, organización e persoal.

 Fases da atención á clientela: acollemento, seguimento, xestión e despedida.

 Percepción da atención recibida por parte da clientela.

 Satisfacción da clientela.

 Procesos en contacto coa clientela externa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Os clientes. Tipos e
motivacións. - Concepto,
clases e motivacións da
clientela.

Explicar os distintos
tipos de clientes e o
tratamento diferenciado
que requieren para a
súa adecuada
motivación.

• Saber distinguir as
tipoloxias de clientes
para darlles o trato
máis axeitado.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.1 - Técnicas de
comunicación e
habilidades sociais.

•

PE.1 - Fases do proceso
de atención á clientela.

•

PE.2 - Erros que se
cometen na
comunicación.

•

3,0Procesos de atención a
clientela. - Elementos e
fases da atención a
clientela.

Explicación dos
elementos e fases de
atención a clientela.

• Saber empregar o tipo
de relación cos clientes
máis rentable para e
empresa.

•

Saber elixir os canles
de atención máis
axeitados a cada clase.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Información
histórica da clientela.

•

PE.3 - Comportamento
da clientela

•

PE.4 - Motivación de
compra  ou demanda.

•

PE.5 - As etapas  dun
proceso comunicativo

•

TO.1 - Actitude ou
discurso á  situación de
partida.

•

TO.2 - Adecuación da
forma e da actitude na
atención á clientela.

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O comportamento do
cliente - Analizar as
actitudes dos clientes que
influen no seu
comportamento.

Explicación da
percepción do cliente
respecto da atención
recibida.

•

Explicación da función
que cumplen as
oficiñas de atención o
ciudadan.

•

Identificar as diferentes
habilidades sociais
respecto o empregado
da oficina de atención o
cliente.

•

Identificar e distinguir
os diferentes canles de
comunicación para
encauzar a atención o
cliente.

•

Saber que son as
oficiñas integrales de
atención o ciudadan,
por parte da
Administración e
identificar os tres niveis
existentes.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.2 - Erros que se
cometen na
comunicación.

•

TO.2 - Adecuación da
forma e da actitude na
atención á clientela.

•

10,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Atención de Consultas, queixas e reclamacións. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Atende consultas, queixas e reclamacións de posibles clientes, aplicando a normativa en materia de consumo. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Departamento de atención o cliente. 2,011.1 Coñecer que e o departamento de atención á clientela e as súas funcións

O Consumidor. 9,022.1 Aprender o concepto de consumidor.

2.2 Coñecer os dereitos do consumidor.

2.3 Identificar as principais Institucións de Consumo.

A xestión das reclamacións. 9,033.1 Identificar os elementos que compoñen unha reclamación, queixa.

3.2 Distinguir as diferentes fases dunha queixa ou reclamación.

3.3 Tramitar e xestionar reclamacións e denuncias.

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.1 Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas. PE.1 - A función do departamento de
atención a clientela.

•

S 10 CA6.2 Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela. PE.2 - A recepción da comunicación por
parte da clientela.

•

S 10 CA6.3 Identificáronse os elementos da queixa ou da reclamación. PE.3 - Elementos que interveñen nunha
queixa ou reclamación.

•

S 10 CA6.4 Recoñecéronse as fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións. PE.4 - Fases da resolución dunha queixa ou
reclamación.

•

S 10 CA6.5 Identificouse e localizouse a información que cumpra subministrarlle á clientela. PE.5 - Infomación necesaria para
suministrar a clientela.

•

S 10 CA6.6 Utilizáronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e reclamacións. PE.6 - Os documentos da xestión de
consultas, queixas e reclamacións

•

S 10 CA6.7 Formalizouse, de ser o caso, un escrito de resposta utilizando medios electrónicos
ou outras canles de comunicación.

PE.7 - Os medios electrónicos ou outras
canles de comunicación

•

S 10 CA6.8 Recoñeceuse a importancia da protección do consumidor. PE.8 - A importancia da protección do
consumidor

•

S 10 CA6.9 Identificouse a normativa en materia de consumo. PE.9 - A identificación en materia de
consumo

•

S 10  CA6.10 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. PE.10 - Os tipos de demanda ou
reclamación

•
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100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Departamento de atención á clientela: funcións.

 0Procedemento de recollida de reclamacións e denuncias.

  Tramitación e xestión.

  Seguimento da clientela perdida.

 Valoración da atención recibida por parte da clientela: reclamación, queixa, suxestión e felicitación.

 Xestión reactiva e proactiva das reclamacións.

 Elementos dunha queixa e dunha reclamación.

 Fases da resolución de queixas e reclamacións.

 Consumidores.

 Institucións de consumo.

 Normativa en materia de consumo.

 Marco legal estatal, autonómico e local.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Departamento de
atención o cliente. -
Definición e principais
funcións do departamento
de atención á clientela.

Explicación do
departamento de
atención á clientela e
principais funcións.

• Coñecer as funcións do
departamento de
atención a clientela.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - A función do
departamento de
atención a clientela.

•

PE.4 - Fases da
resolución dunha queixa
ou reclamación.

•

PE.8 - A importancia da
protección do
consumidor

•

PE.10 - Os tipos de
demanda ou reclamación

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0O Consumidor. -
Descripción do concepto de
consumidor, Institución de
consumo e Marco legal.

Explicación dos
dereitos dos
consumidores. As
intitucións e a
normativa de consumo.

• Coñecer a normativa de
protección os
consumidores e tódolos
seus ámbitos.

•

Coñecer os dereitos
como cidadan con
respecto a
Administración Pública.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.2 - A recepción da
comunicación por parte
da clientela.

•

PE.3 - Elementos que
interveñen nunha queixa
ou reclamación.

•

PE.5 - Infomación
necesaria para
suministrar a clientela.

•

PE.6 - Os documentos
da xestión de consultas,
queixas e reclamacións

•

PE.7 - Os medios
electrónicos ou outras
canles de comunicación

•

9,0A xestión das reclamacións.
- Desenrolar un
procedemento completo de
resolución de queixas e
reclamacións.

Explicar o proceso de
xestión e avaliación de
reclamacións.
Formularios e
resolucións.

• Saber xestionar unha
queixa ou reclamación,
dando resposta o
cliente en tempo e
forma.

•

Saber avaliar os
procesos de xestión de
queixas para mellorar
os resultados.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.9 - A identificación en
materia de consumo

•

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

N.º Título da UD Duración

7 Potenciación da Imaxe da Empresa. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Potencia a imaxe de empresa, para o que aplica elementos e ferramentas do márketing. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O plan e os instrumentos do márketing. 3,011.1 Recoñecer as principais funciónsdo márketing.

1.2 Identificar un plan de márketing e os instrumentos que se empregan no
mesmo.

Politicas de comunicación e promoción de ventas. 3,022.1 Describir as ferramentas da comunicación como variable de márketing.

2.2 Recoñecer os efectos económicos e sociais da publicidade.

As relacións públicas e a RSC. 3,033.1 Aprender a importancia da promoción e as RP como instrumentos
comerciais.

3.2 Saber en qué consiste a RSC, a súa importancia e necesidade.

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA7.1 Identificouse o concepto de márketing. PE.1 - Concepto e importancia do
márketing.

•

S 25 CA7.2 Recoñecéronse as funcións principais do márketing. PE.2 - Funcións principais do marketing.•

N 5 CA7.3 Valorouse a importancia do departamento de márketing. TO.1 - Utilidade  de facer un plan de
márketing.

•

S 20 CA7.4 Diferenciáronse as ferramentas e os elementos básicos do márketing. PE.3 - Ferramentas e os elementos básicos
do márketing

•

S 5 CA7.5 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para conseguir os obxectivos da
empresa.

TO.2 - Ideas para desarrollar unha campaña
publicitaria.

•

S 5 CA7.6 Valorouse a importancia das relacións públicas e a atención á clientela para a imaxe
da empresa.

TO.3 - A influencia que ten na imaxen da
empresa o concepto de estratexia de
comunicación global.

•

S 20 CA7.7 Identificouse a fidelización da clientela como un obxectivo prioritario do márketing. PE.4 - A fidelidade da clientela.•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Márketing na actividade económica: influencia na imaxe da empresa.

 Natureza e alcance do márketing.

 Políticas de comunicación: publicidade (concepto, principios e obxectivos), relacións públicas e responsabilidade social corporativa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O plan e os instrumentos do
márketing. - Valorar a
importancia do márketing
recoñecendo as súas
principais funcións.

Explicación do
concepto e funcións
principais do márketing.
Lineas de alaboración
dun plan de marketing.

• Recoñecer a
importancia do
márketing para
empresas,
consumidores e
sociedades.

•

Desarrolla o contido
dun plan de márketing.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - Concepto e
importancia do
márketing.

•

PE.2 - Funcións
principais do marketing.

•

TO.1 - Utilidade  de facer
un plan de márketing.

•

TO.3 - A influencia que
ten na imaxen da
empresa o concepto de
estratexia de
comunicación global.

•

3,0Politicas de comunicación e
promoción de ventas. - A
comunicación como
variable do marketing e a
importancia da publicidade.

Explicar a importancia
das politicas de
comunicación como
instrumento do
márketing e a
importancia da
publicidade como forma
de comunicación
empresarial.

•

Explicar concepto,
vantaxas e
instrumentos de
fidelización.

•

Identifica os
instrumentos que
forman parte do
chamado márketing mix
e relaciona os
conceptos, contido e
eslogan dun mensaxe
publicitario.

•

Coñecer as vantaxas e
instrumentos de
fidelización.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.3 - Ferramentas e os
elementos básicos do
márketing

•

PE.4 - A fidelidade da
clientela.

•

TO.2 - Ideas para
desarrollar unha
campaña publicitaria.

•

3,0As relacións públicas e a
RSC. - A imaxe da empresa
e a Responsabilidade
Social Corporativa.

Explicar a importancia
das relacións públicas e
a RSC.

• Analizar reportaxes,
conferencias,
comunicados de prensa
etc, relacionados con
un producto.

•

Analizar que debera
facer frente a opinión
pública unha empresa
que adopte estratexias
de responsabilidade no
marco da RSC.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Internet•

PE.2 - Funcións
principais do marketing.

•

TO.2 - Ideas para
desarrollar unha
campaña publicitaria.

•

9,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Aplicación de procedementos de calidade na atención o cliente. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Aplica procedementos de calidade na atención á clientela, e identifica os estándares establecidos. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A calidade do servicio e a satisfacción do cliente. 3,011.1 Identificar a calidade do servicio o cliente.

1.2 Coñercer os estándares de calidade.

O servicio posvenda. 6,022.2 Aplicar o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas.

2.1 Detectar os erros producidos na prestación do servicio.

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA8.1 Identificáronse os factores que inflúen na prestación do servizo á clientela. PE.1 - Factores que inflúen na prestación do
servizo á clientela.

•

S 15 CA8.2 Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela. PE.2 - Fases do procedemento de relación
coa clientela.

•

S 10 CA8.3 Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo. PE.3 - Estándares de calidade definidos na
prestación.

•

N 5 CA8.4 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se adiantar á incidencias nos
procesos.

TO.1 - Proceso a seguir utilizando a normas
ISO

•

N 5 CA8.5 Detectáronse os erros producidos na prestación do servizo. OU.1 - Erros producidos na prestación do
servizo.

•

N 5 CA8.6 Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas. OU.2 - Tratamento adecuado.•

S 10 CA8.7 Explicouse o significado e a importancia do servizo posvenda nos procesos
comerciais.

PE.4 - Significado e importancia da
posvenda nos procesos comerciais.

•

S 10 CA8.8 Definíronse as variables constitutivas do servizo posvenda e a súa relación coa
fidelización da clientela.

PE.5 - Variables constitutivas do servizo
posvenda.

•

S 10 CA8.9 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo
posvenda.

PE.6 - Situacións comerciais, que precisan
sguimento e servizo posvenda.

•

S 15  CA8.10 Describíronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do
servizo posvenda, así como as súas fases e as súas ferramentas.

PE.7 - Métodos máis utilizados
habitualmente no control de calidade.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos
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Contidos

 Calidade de servizo como elemento da competitividade da empresa.

 Tratamento de anomalías producidas na prestación do servizo.

 Procedementos de control do servizo.

 Avaliación e control do servizo.

 Control do servizo posvenda.

 Fidelización da clientela.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A calidade do servicio e a
satisfacción do cliente. -
Valoración por parte do
cliente da atención recibida.

Explicar a importancia
da calidade no servicio
o cliente e como
administrala.

• Coñecer a relación,
satisfacción do cliente
coa atención recibida e
como se planifica e
incorpora a calidade na
tarefa diaria dunha
organización.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Factores que
inflúen na prestación do
servizo á clientela.

•

PE.2 - Fases do
procedemento de
relación coa clientela.

•

PE.3 - Estándares de
calidade definidos na
prestación.

•

PE.4 - Significado e
importancia da posvenda
nos procesos comerciais.

•

PE.5 - Variables
constitutivas do servizo
posvenda.

•

PE.6 - Situacións
comerciais, que precisan
sguimento e servizo
posvenda.

•

PE.7 - Métodos máis
utilizados habitualmente
no control de calidade.

•

6,0O servicio posvenda. -
Estrutura e organización do
servicio posvenda.

Explicar
procedementos de
control na atención o
cliente e no servicio
posvenda.

•

Amosar formas de
fidelizar o cliente.

•

Detectar os erros
producidos na
prestación dos servicio
nun exemplo dado.

•

Elaborar un plan de
calidade aplicado o
servicio posvenda.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.1 - Erros producidos
na prestación do servizo.

•

OU.2 - Tratamento
adecuado.

•

TO.1 - Proceso a seguir
utilizando a normas ISO

•

9,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

No desenvolvemento deste módulo daráselle especial importancia a aspectos como:

Búsqueda, selección, tratamento e exposición da información.

Traballos multimedia e expositivos.

Traballo en equipo

Tendo isto en consideración, valoraranse todos estes aspectos coa realización de diversos traballos de investigación sobre os contidos incluidos no

currículo do módulo, seguindo as pautas que en cada caso se facilitarán ao alumnado. Para a súa valoración teranse en conta: presentación,

estrutura, corrección lingüística, redacción, selección da información, contidos, aportación persoal, valorándose cada un destes apartados entre 1 e

1,5 puntos, dependendo de cada traballo de investigación.

A maioría serán traballos individuais, aínda que se irán intercalando con traballos de investigación en equipo cos que se pretende que sexan

capaces de organizar un equipo, colaborar e distribuir correctamente as tarefas.

Do mesmo xeito, terán un papel moi importante os traballos multimedia e expositivos, valorando a correcta utilización de programas e aplicacións

informáticas diversas, a exposición de resultados, expresión, selección de información a expoñer, etc. Realizaranse traballos expositivos tanto

individuais como nos equipos que se establezan.

En cada ún dos dous trimestres dos que consta este curso, realizaranse os seguintes traballos de investigación:

Entre tres e catro traballos individuais.

Dous traballos en equipo.

Entre un e dous traballos multimedia e expositivos en equipo.

Un traballo multimedia e expositivo individual.

A nota de avaliación será a media do total de puntos obtidos entre o número de traballos. Esta nota representará o 90%. O 10% restante estará

representado pola nota que obteñan no exame-resumo que se realizará ao final do trimestre. O sistema de cualificación desta proba será numérico,

entre 1 e 10. En cada exame terán á súa disposición a calibración de cada cuestión, entenderase superada a proba cando se acade unha

puntuación mínima de 5 puntos.  No caso de non considerarse oportuna ou necesaria a realización do exame-resumo, a nota media dos traballos

representará o 100% da nota de avaliación.

Para ter unha avaliación positiva é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os apartados anteriores unha vez aplicada a súa

ponderación.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10. Cando, despois dos cálculos realizados, a nota da avaliación non fose un número

enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do euro. A nota final do módulo será un número enteiro entre

1 e 10. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas todas as avaliacións cun mínimo de 5 puntos. Para os alumnos que aproben todas as

avaliacións, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo.

Para o alumnado que non supere o módulo no 2º e último trimestre antes da FCT, estableceranse actividades de recuperación  que contemplen

aqueles aspectos non superados. Neste caso, deberán superar unha proba obxectiva que se desenvolverá ao remate das actividades de

recuperación, sen perxuízo de que se poidan dividir en varias partes, especialmente naqueles casos que teñan un maior número de conceptos e

contidos non superados. En tódolos casos é necesario alcanzar unha nota mínima de 5 puntos para superar o módulo.

A cualificación final do módulo será a media dos trimestres.

Toda esta información achégase ao alumnado para o seu coñecemento.

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

Para o alumnado que teña o módulo pendente, logo de realizada a terceira avaliación  parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado
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que servirá de base o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán entre a data da terceira avaliación parcial e a

data da avaliación final. As actividades de recuperación, deste módulo realizarase nun periódo non superior a tres semanas (DOGA, nº 136-15 de

xullo, 2011)

Se  o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxetivos mínimos esixidos, planificaránselle actividades de

recuperación ó longo do curso seguiente ou ben durante o periódo de tempo no que os seus compañeiros están a facer a FCT.

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

O alumnado que perdese o dereito de avaliación contínua,  de tal maneira que non sexa posible utilizar os intrumentos de avaliación previstos

inicialmente, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final.

A proba extraordinaria de avaliación, será de carácter obxectivo: sobre os aspectos non superados. Para este alumnado a nota final formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superar o módulo (expresada con números enteiros, redondeada a

unidade máis próxima).

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

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual, unha reunión para o seguimento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación  razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada o inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

     A avaliación inicial realizarase no primeiro mes de curso e terá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumno e alumna,

así como as súas capacidades, e servirá para orientar e situar ó alumnado en relación co seu perfil profesional correspondente.

     A través da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en mar marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo

proceda  en cada caso concreto (asesorados polo departamento de orientación).

     Os instrumentos empregados para realizar este diagnóstico son:

     Proba test.

     Calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.

Esta avaliación non levará en ningún caso cualificación.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

As medidas de reforzo consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas  complementarias con

seguemento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e decir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos (xustiza, solidaridade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,..) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitue un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas  transversais, que non

constitúen  en si mesmos unha asignatura ou módulo, senón que deben ser tratados dende perspectivas académicas distintas e, plo tanto inciden

parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

O Departamento de Administración debe facer fincapé nas súas ensinanzas  na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e

Responsabilidade Social Corporativa. En todos os módulos, tratase o obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican .

Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o

comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso analizar as cuestións éticas das nosa vida. Nas ensiñanzas transversais

tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

Educación para a igualdade entre os sexos.

Educación para a saúde.

Educación ambiental.

Educación  do consumidor.

Unha das caracteristicas  esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie  de valores básicos para a vida e para a

convivenciaa, e decir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos (xustiza, solidaridade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan  e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

A educación nos valores non é, soamente, unha demiensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

Utilizarase a prensa para comentar noticias relacionadas co módulo ou termos económicos para que se familiaricen co novo vocabulario.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares xogan un papel esencial no reforzo e na dinamización do proceso formativo, dentro e fór do

centro.

As actividades que se podian propoñer desde o meu punto de vista poden ser as seguientes:

     Actividades relacionadas co autoemprego.

     Realización de visitas a empresas e organismos públicos.

     Comercio xusto e consumo responsable.
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     Difusión de noticias de carácter empresarial.

10.Outros apartados

10.1) Programación

O comenzo do curso, a profesora comunicoulle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo. Tamén indicalles onde poden atopar toda a

información relativa  o curriculo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos aspectos  que lle podan interesar do titulo:

     http://www.xunta.es/dog/publicados/2010/201124/anuncios3CF42-gl.html

    No taboleiro da anuncios da aula os alumnos terán con quince dias  de antelación a data dos exames  trimestrais e finais da materia. Non se

permitirá ningún cambio de datas, salvo decisión do profesor.

Igualmente a programación didáctica do módulo estará a disposición do alumnado na xefatura de estudos e no departamento.

Tendo en conta a situación provocada polo Covid 19, o desenvolvemento das clases será de forma presencial ou non presencial; se as

circunstancias determinan que teñamos que adoptar este último escenario, para poder continuar co proceso de ensinanza-aprendizaxe dos

alumnos faremos as clases online, para ello, utilizaremos a plataforma de Moodle; ferramenta, que xa estamos a utilizar, dende o inicio du curso,

onde se poñen a disposición dos alumnos todo o material, contidos, actividades e demáis recursos necesarios para o desenvolvemento dos

módulos.

- 29 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0438 Operacións administrativas da compravenda 502020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral deste titulo Técnico en Xestión Administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financiero e fiscal, asi como de atención a clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa e os protocolos  de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción clientela e actuando segundo as normas de prevención

de riscos laborais e protección medioambiental.

Este profesional exerce  a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, asi como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas  de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó publico e a cidadania.

Prospectiva do título

A organización da actividade productiva das empresas e do traballo esixelle actualmente ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, asi como unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomía e a iniciativa na

tomo de decisións, co desenvolvemento de tarefas  e coa vocación de atención ao público.

As maiores vias de demanda de emprego son o sector de servizos, asi como a externalización de certas tarefas que realizan algunhas empresas.

Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da area administrativa, tanto pola implantación de novas empresas de todos os

sectores económicos como polo desenvolvemento das xa exitentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis compañias deciden

subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que, loxicamente, implica o crecemento e a proliferación de

empresas dedicadas  en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc.)

O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pla empresa demanda

destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

A crecente competitividade no mundo empresarial requiere, asi mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente de

xestión de calidade, respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio

internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor máis de esixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

Perfil profesional do título:

O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas suas competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia deo Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluídas no título.

Competencia xeral.

A competencia xeral desde título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financiero e fiscal,

así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de

calidade, de xeito que se asegure a satisfación da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección

ambiental.

Orientacións pedagóxicas:

A formación  do módulo Operacións administrativas da compravenda  contribúe  a alcanzar os

obxectivos xerais n), o), q) e r) do ciclo formativo e as competencias h), i), k) e l) tal como establece o Decreto 191/2010, do 28 de outubro, polo

que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa

Obxectivos xerais:

a)Seleccionar datos e formalizar derivados da área comercial, interpretando normas mercantís e fiscais, para realizar as xestións administrativas

correspondentes.

b)Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.
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c)Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu uso habitual no desempeño da actividade administrativa.

d)Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar  a súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da

producción.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Realizar as xestións administrativas da actividade comercial e rexistrar a documentación de soporte correspondente a determinadas obrigas

fiscais derivadas.

b) Desempeñar as actividades de atención a clientelao ou as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial, asegurando os niveis de

calidade establecidos e relacionados coa imaxe da empresa ou da institución.

c) Cumprir os obxectivos da produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais adecuadas

cos membros do equipo de traballo.

d) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0438_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Organización comercial das
empresas

Funcions, comunicacións e organización do departamento de
RR HH

14 5 X

2 Os contrato mercantil. Proceso
administrativo de compravenda

Documentos admininistrativos do proceso  de compravenda 48 30 X

3 Normativa fiscal das operacións
de compravenda. O IVE

Obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda 48 30 X

4 Control e xestión de existencias Sistemas de control de existencias en almacen 20 15 X

5 Tramitación de pagamentos e
cobramentos

Tramitar documentos asociados ós pagamentos e
cobramentos.

29 20 X

Total: 159

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización comercial das empresas 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O departamento comercial 4,011.1 Definir os fins da empresa e diferenciar as principais formas xuridicas

1.2 Analizar e interpretar organigramas de empresas comerciais

A comercialización. O prezo e gastos de compra 4,022.1 Identificar os distintos compoñentes do prezo

O cálculo dos marxes comerciais 6,033.1 Calcular o prezo de coste o valor dos productos o final da cadea de
distribución

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de
compras.

PE.1 - Función de cada departamento•

S 10 CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. PE.2 - Tipos de mercados, clientes e
productos.

•

S 5 CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. PE.3 - Circuitos dos documentos de
compravenda.

•

S 10 CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de
venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial.

PE.4 - Conceptos de prezo de compra do
produto.

•

S 10 CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. PE.5 - Concepto de comisión e corretaxe.•

S 5 CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar
nas operacións de compravenda.

PE.6 - Porcentaxes do IVE.•

S 5 CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. PE.7 - Tipos de desconto.•

S 10 CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. PE.8 - Gastos que interveñen na
compravenda.

•

S 20 CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios. PE.9 - Métodos para calcular os prezos.•

N 10  CA1.10 Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas,
as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos prestados.

PE.10 - Actualización das referencias,
características técnicas e tarifas.

•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Organización e estrutura comercial na empresa. Concepto de empresa: tipos e obxectivos. Formas de organización comercial da empresa. Función de compra e función de venda. Sistema
de comercialización. Elección de provedores. Canles de venda.
 Conceptos básicos da actividade de compravenda e cálculos comerciais. Conceptos de prezo de compra, prezo de venda, marxe comercial, beneficio, gastos de compra e gastos de venda.
Descontos. Xuros e recargas. Comisións e corretaxes. Cálculos comerciais bá

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O departamento comercial -
Conceptode empresa, tipos
e función comercial

Explicar concepto da
empresa, funcións do
departamento
comercial e analizar a
estructura dunha
empresa organizada
xerarquicamente.

•

Realizar e analizar
distintos organigramas
do departamento
comercial e describir o
proceso de
comercialización e ás
canles de distribución.

•

Recoñercer definición
de empresa, funcións
do departamento e
tipos de mercados.

•

Realiza organigramas
e esquemas das canles
de distribución.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Función de cada
departamento

•

PE.3 - Circuitos dos
documentos de
compravenda.

•

PE.7 - Tipos de
desconto.

•

4,0A comercialización. O prezo
e gastos de compra - O
prezo e gasto de compra.
Identificar as funcións das
canles de distribución e o
seu valor no proceso dunha
venda

Explicación dos
distintos gastos que se
producen nunha
operación de compra
(descontos, gastos
suplidos etc)

• Realizar actividades
cos correspondentes
cálculos.

• Actividades resoltas.• Material facilitados polo
profesor.

• PE.2 - Tipos de
mercados, clientes e
productos.

•

PE.6 - Porcentaxes do
IVE.

•

PE.8 - Gastos que
interveñen na
compravenda.

•

6,0O cálculo dos marxes
comerciais - Cálculo de
marxe bruto, marxe
comercial

Explicación dos
conceptos de prezo
unitario, marxe bruto e
netos.

• Realiza os cálculos de
prezo unitario e marxes
comerciais

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor

• PE.4 - Conceptos de
prezo de compra do
produto.

•

PE.5 - Concepto de
comisión e corretaxe.

•

PE.9 - Métodos para
calcular os prezos.

•

PE.10 - Actualización
das referencias,
características técnicas e
tarifas.

•

14,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Os contrato mercantil. Proceso administrativo de compravenda 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de compravenda e as súas caracteristicas 7,011.1 Elaborar contratos de compravenda e servicios

1.2 Identificar o tipo de contrato indicado para cada operación

Proceso de compravenda e servicio posvenda 5,022.1 Describir os circuitos dos documentos de compravenda e o servicio
posvenda

Pedido, albarán e clases 9,033.1 Identificar os documentos de compravenda e cumplimentar notas de
pedido, albarás de entrega e carta de porte

3.2 Identificar o proceso de realización e recepción de pedidos para a súa
posterior xestión

A factura 27,044.1 Cumplimentar facturas que reflexen diferentes circunstancias da
compravenda

4.2 Identificar as circunstancias que dan lugar a emisión de facturas
rectificativas

4.3 Clasificar e aplicar os tipos de descontos máis habituais

48TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e
precisáronse os requisitos formais que deban cumprir.

PE.1 - Documentos básicos e requisitos que
daban cumprir.

•

S 5 CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. PE.2 - Contrato mercantil de compravenda.•

S 10 CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa
relacionados coa compra e a venda.

PE.3 - Fluxos de documentación
administrativa habituais.

•

S 10 CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. PE.4 - Recepción de pedidos e posterior
xestión.

•

S 15 CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. OU.1 - Confección de documentación
relativa compravenda.

•

N 5 CA2.6 Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron as
copias aos departamentos correspondentes.

LC.1 - Comprobouse a documentación e
posterior traslado os departamentos.

•

S 15 CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. PE.5 - Procesos de expedición entrega de
mercadorias.

•

S 10 CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e
os procedementos internos da empresa.

OU.2 - A lexislación da documentación
comercial.

•

S 5 CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións
de compravenda.

PE.6 - Rexistro das operacións de
compravenda.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5  CA2.10 Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda,
provedores e clientes.

TO.1 - Actualización de canles, proveedores
e clientes.

•

N 5  CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda. TO.2 - Necesidade da calidade no servizo
posvenda.

•

N 5  CA2.12 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da
información, así como os criterios de calidade no proceso administrativo.

TO.3 - Criterios de calidade e sistemas de
protección.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Contrato mercantil de compravenda.

 0Sistemas de protección de datos.

  Avaliación da calidade do proceso administrativo.

 Proceso de compras.

 Proceso de vendas.

 Canles de venda e/ou distribución. Expedición e entrega de mercadorías.

 Elaboración de documentos de compravenda. Lexislación aplicable.

 Devolucións e reclamacións.

 Servizo posvenda.

 Bases de datos de provedores e clientes.

 Aplicacións informáticas de xestión de clientes e facturación.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0O contrato de compravenda
e as súas caracteristicas -
Proceso de compravenda e
servicio posventa. Fluxo de
documentos que reflexan
os acontecementos da
actividade empresarial

Explicación do
concepto,
características e
elementos do contrato
de compravenda.

•

Explicación de outros
contratos mercantiles:
Leasing, Factoring,
Renting, Franquicia.

•

Formalizar distintos
contratos de
compravenda.

• Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.1 - Documentos
básicos e requisitos que
daban cumprir.

•

PE.2 - Contrato mercantil
de compravenda.

•

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Proceso de compravenda e
servicio posvenda -
Proceso de compravenda e
servicio posvenda. Fluxo de
documentos que reflexan
os acontecementos da
actividade empresarial

Explicación do fluxo de
documentos no proceso
de compravenda e da
importancia dun
adecuado servicio.

• Realiza un esquema do
fluxo de documentos
nunha operación de
compravenda.

•

Elaborar un
cuestionario para
control de calidade do
servicio posvenda.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.3 - Fluxos de
documentación
administrativa habituais.

•

TO.1 - Actualización de
canles, proveedores e
clientes.

•

TO.2 - Necesidade da
calidade no servizo
posvenda.

•

TO.3 - Criterios de
calidade e sistemas de
protección.

•

9,0Pedido, albarán e clases -
Diferentes tipos de pedidos,
albarás que se poden
atopar no departamento
comercial

Explicación sobre a
selección de
proveedores,
elaboración de
presupostos e
cumprimentación de
pedidos.

•

Explicación sobre a
elaboración de albarás
e a súa finalidade.

•

Realizar exercicios de
elaboración de
presupostos e pedidos.

•

Realizar a
cumprimentación de
albarás.

•

Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

LC.1 - Comprobouse a
documentación e
posterior traslado os
departamentos.

•

OU.1 - Confección de
documentación relativa
compravenda.

•

PE.4 - Recepción de
pedidos e posterior
xestión.

•

PE.5 - Procesos de
expedición entrega de
mercadorias.

•

27,0A factura -
Cumplimentación de
facturas de diferente indole

Explicación sobre a
normativa referida
factura e a súa
cumplimentación.

• Realizar exercicios de
elaboración de facturas
e facturas rectificativas.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

OU.2 - A lexislación da
documentación
comercial.

•

PE.6 - Rexistro das
operacións de
compravenda.

•

48,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Normativa fiscal das operacións de compravenda. O IVE 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da normativa fiscal. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Normativa mercantil. Libros de rexistro do IVE e libros
voluntarios

9,011.1 Identificar a normativa básica aplicada as operacións de compravenda e
o rexime xeral e especiais do IVE

1.2 Identificar os libros  de rexistro obrigatorios e voluntarios

Operacións suxeitas  e operacións exentas de IVE 4,022.1 Diferenciar operacións suxeitas das non suxeitas e exentas de IVE

O IVE. Base imponible. Tipos de IVE. Deduccións 10,033.1 Identificar os componentes da base imponible do IVE

3.2 Identificar os distintos  tipos de IVE e coñecer as condicións de
deducibilidade do IVE soportado

Os reximenes especiais do IVE 10,044.1 Identificar as actividades que estan sometidas o reximen simplificado e
realizar os cálculos necesarios

4.2 Aplicar o procedemento necesario para calcular  bases e cotas non
rexímenes especiais máis frecuentes

Declaracións periodicas 15,055.1 Identificar os impresos e cálculos necesarios para a liquidación do réxime
xeral

5.2 Identificar os impresos e cálculos necesarios para as liquidacións do
réxime especial simplificado

48TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables
ás operacións de compravenda.

PE.1 - Características básicas das normas
mercantís e fiscais.

•

S 10 CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. PE.2 - Obrigas relacionadas co rexistro do
IVE.

•

S 10 CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. PE.3 - Identificación dos libros- rexistro
obrigatorios.

•

S 10 CA3.4 Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas. PE.4 - Identificación dos libros-rexistro
voluntarios

•

S 35 CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en
relación co IVE.

PE.5 - Presentación das declaracións
trimestrais e resumos anuais.

•

S 15 CA3.6 Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións
efectuadas periodicamente.

PE.6 - Procedemento para calcular bases e
cotas nos reximenes simplificado  e xeral.

•

S 5 CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. PE.7 - Normativa sobre a conservación de
documentos.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda.

 Imposto sobre o valor engadido.

 Modelos e prazos de presentación da declaración-liquidación do IVE.

 Soporte documental e informático das operacións de compravenda.

 Libros de rexistro obrigatorios e voluntarios.

 Declaracións censuais e de operacións con terceiras persoas.

 Obrigas na conservación de documentos e información.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Normativa mercantil. Libros
de rexistro do IVE e libros
voluntarios - Operacións
que se deben incluir na
declaración con terceiros.
libros de rexistro
obrigatorios e voluntarios

Explicación da
normativa mercantil e
establecer os requisitos
de pertenza  das
operacións aos
distintos rexímes.

• Realizar un esquema
cos requisitos e
características dos
distintos rexímes de
IVE.

• Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Características
básicas das normas
mercantís e fiscais.

•

4,0Operacións suxeitas  e
operacións exentas de IVE
- Clasificación das
operacións comerciais en
función do IVE

Explicación sobre como
diferenciar as
operacións de
compravenda suxeitas
a IVE, non suxeitas e
exentas.

• Recoñecer as
diferentes operacións
de compravenda
suxeitas a IVE, non
suxeitas e exentas.

• Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor

• PE.2 - Obrigas
relacionadas co rexistro
do IVE.

•

10,0O IVE. Base imponible.
Tipos de IVE. Deduccións -
Caracteristicas básicas das
normas mercantis e fiscais
aplicables ás operacións de
compravenda

Explicación dos
elementos sobre os que
se cálcula o IVE, os
tipos e unha visión
xeral das operacións
nas que se aplica cada
un.

• Coñecer os elementos
que forman a base
imponible, tipos e
cuotas de IVE.

•

Calcular a base
imponible e cuotas
aplicando os tipos
correspondentes.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.3 - Identificación dos
libros- rexistro
obrigatorios.

•

PE.7 - Normativa sobre a
conservación de
documentos.

•

10,0Os reximenes especiais do
IVE - Normativa e
liquidación dos reximenes
especiais

Explicación do
procedemento para a
liquidación do réximen
simplificado e demáis
rexímenes especiais.

• Cumplimentar
correctamente
declaración-liquidación
e outra documentación
asociada os diferentes
rexímes especiais

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.4 - Identificación dos
libros-rexistro voluntarios

•

PE.6 - Procedemento
para calcular bases e
cotas nos reximenes
simplificado  e xeral.

•

15,0Declaracións periodicas -
Supostos prácticos de
liquidación de IVE

Explicación dos
modelos existentes,
plazos, lugares e forma
de presentación para
realizar declaracións
periodicas de IVE no
réxime xeral e
simplificado.

• Identificar impresos e
facer os cálculos
necesarios para realizar
declaracións-
liquidacións do réxime
xeral  e simplificado.

• Actividades resoltas.• Material faciliatado poo
profesor.

• PE.5 - Presentación das
declaracións trimestrais
e resumos anuais.

•

48,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Control e xestión de existencias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Clases e Xestión de stocks 4,011.1 Clasificar  os tipos de existencias, envases e embalaxes

1.2 Describir e identificar os procedementos de xestión de stocks

Análise ABC de inventarios 3,022.1 Valorar a importancia dos inventarios periodicos

Valoración de existencias 10,033.1 Calcular os prezos de adquisición e coste de producción das mercadorias

3.2 Realizar fichas de almacen por os criterios PMP e FIFO

Aplicación informáticas de xestión de stocks 3,044.1 Utilizar as aplicacións informáticas e os procesos establecidos na
empresa para a xestión do almacen

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas de produción,
comerciais e de servizos.

PE.1 - Tipos de existencias habituais.•

S 5 CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan. PE.2 - Diferenciar os tipos de embalaxes e
envases.

•

S 15 CA4.3 Describíronse os procedementos administrativos de recepción, almacenamento,
distribución interna e expedición de existencias.

PE.3 - Proceso administrativo de recepción,
almacenamiento, distribución interna e
expedición de existencias.

•

S 15 CA4.4 Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos
correspondentes.

PE.4 - Cálculos dos prezos de custos
unitarios das existencias.

•

S 25 CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias. PE.5 - Métodos de control de existencias.•

S 10 CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas. PE.6 - Existencias mínimas  e óptimas.•

S 10 CA4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos
provedores.

PE.7 - Procedementos internos para o
lanzamento de pedidos.

•

N 5 CA4.8 Valorouse a importancia dos inventarios periódicos. TO.1 - Importancia dos inventarios
periódicos.

•

N 5 CA4.9 Utilizáronse as aplicacións informáticas e os procesos establecidos na empresa para
a xestión do almacén.

LC.1 - Utilización das aplicacións
informáticas.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipo de existencias.

 Envases e embalaxes.

 Inventarios e verificacións.

 Control e xestión de existencias: procesos administrativos.

 Custo de existencias. Custo unitario.

 Existencias mínimas e óptimas.

 Métodos de valoración de existencias.

 Aplicacións informáticas para a xestión de almacén.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0 Clases e Xestión de stocks
- Xestión de existencias

Explicar as distintas
clases de existencias,
stocks, (stocks de
seguridade, óptimo
etc.), concepto de
punto de pedido e
punto medio de
maduración.

• Realizar un esquema
cos distintos tipos de
stocks e existencias.

•

Realizar cálculos do
punto de pedido e
punto medio de
maduración.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Tipos de
existencias habituais.

•

PE.7 - Procedementos
internos para o
lanzamento de pedidos.

•

3,0Análise ABC de inventarios
- Clasificar as mercadorias
segundo o criterio ABC

Explicación dos
cálculos dos prezos de
custos unitarios e
métodos de valoración
de existencias.

• Realizar exercicios de
control de inventario
mediante o método
ABC.

• Actividades resoltas• Material facilitado polo
profesor.

• PE.2 - Diferenciar os
tipos de embalaxes e
envases.

•

PE.6 - Existencias
mínimas  e óptimas.

•

TO.1 - Importancia dos
inventarios periódicos.

•

10,0Valoración de existencias -
Métodos de valoración de
existencias

Explicación dos
cálculos dos prezos de
custos unitarios  e
métodos de valoración
de existencias.

• Exercicios de
valoración de
existencias mediante o
sistema de PMP e
FIFO.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

LC.1 - Utilización das
aplicacións informáticas.

•

PE.3 - Proceso
administrativo de
recepción,
almacenamiento,
distribución interna e
expedición de
existencias.

•

PE.5 - Métodos de
control de existencias.

•

3,0Aplicación informáticas de
xestión de stocks - A
xestión de stocks
empregando aplicacións
informáticas

Explicar o
funcionamento dunha
aplicación de xestión de
stocks.

• Realizar un exercicio
práctico de control de
stocks mediante unha
aplicación informática.

• Actividades resoltas.• Aplicacións
informáticas.

• PE.4 - Cálculos dos
prezos de custos
unitarios das existencias.

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Tramitación de pagamentos e cobramentos 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Tramita pagamentos e cobramentos, para o que recoñece a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medios de cobramento e pagamento. Autorizacións 5,011.1 Identificar a forma e os medios de pago que máis se utilizan nas
operacións de compravenda

1.2 Coñecer a normativa  legal que regula os documentos que se utilizan
como medios de cobro e de pago

O cheque e o recibo 6,022.1 Cumprimentar os diferentes tipos de cheques e transferencias bancarias

2.2 Cumprimentar recibos xustificativos de pago

A letra de cambio. Financiamento comercial 12,033.1 Cumprimentar letras de cambio abarcando unha amplia casuística

3.2 Calcular os importes efectivos que se percibiran o enviar  letras o
desconto comercial ou xestión de cobro

O pagaré e o recibo normalizado. Pagos por internet 6,044.1 Cumprimentar pagarés, recibos normalizados e calcular os importes
efectivos que se percibiran cando son entregados o desconto comercial ou
en xestión de cobro.

4.2 Elexir as formas de pago máis seguras en internet

29TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa. PE.1 - Medios de pago e cobro habituais na
empresa.

•

S 25 CA5.2 Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os impresos de cobramento e
pagamento.

OU.1 - Documentación financiera e
impresos de cobro e pago.

•

N 5 CA5.3 Valoráronse os procedementos de autorización dos pagamentos. TO.1 - Procedemento de autorización de
pagamentos. .

•

N 5 CA5.4 Valoráronse os procedementos de xestión dos cobramentos. TO.2 - Procedemento de autorización de
cobramentos.

•

S 10 CA5.5 Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento. PE.2 - Documentos de xustificación do
pagamento.

•

S 10 CA5.6 Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado. PE.3 - Diferencia entre pagamento ao
contado e aprazado.

•

N 5 CA5.7 Identificáronse as características básicas e o funcionamento dos pagamentos por
internet.

PE.4 - Características básicas e o
funcionamento dos pagamentos por
internet.

•

S 20 CA5.8 Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial. PE.5 - Diferentes formas de financiamento
comercial.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Medios usuais e documentos de cobramento e pagamento usuais.

 Procesos administrativos de cobramento e pagamento. Autorizacións.

 Financiamento de documentos de cobramento a prazo.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Medios de cobramento e
pagamento. Autorizacións -
Describir os medios de
cobro e pago e a súa
autorización

Explicación dos medios
de pagamento e
cobramento habituais
na empresa.

•

Explicación dos
procedementos de
autorización.

•

Recoñecer os medios
usuais e documentos
de cobramento e
pagamento.

•

Realización de
exercicios de
cumprimentación de
documentos.

•

Actividades resoltas.•

Esquema.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.1 - Medios de pago e
cobro habituais na
empresa.

•

PE.4 - Características
básicas e o
funcionamento dos
pagamentos por internet.

•

6,0O cheque e o recibo -
Cumplimentar documentos
de cobramento e
xustificacións

Explicación sobre as
distintas clases de
cheques.

•

Explicación sobre a
elaboración de recibos.

•

Realizar exercicios de
cumprimentación de
cheques.

•

Realizar exercicios de
cumprimentación de
recibos.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

OU.1 - Documentación
financiera e impresos de
cobro e pago.

•

PE.3 - Diferencia entre
pagamento ao contado e
aprazado.

•

PE.5 - Diferentes formas
de financiamento
comercial.

•

12,0A letra de cambio.
Financiamento comercial -
Explicación da letra de
cambio e a súa negociación

Explicación normativa
referida a letra de
cambio e a súa posible
financiación.

• Cumprimentación de
letras de cambio.

•

Realizar exercicios de
liquidación de
financiamento
comercial.

•

Activiades resoltas.•

Esquema.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.2 - Documentos de
xustificación do
pagamento.

•

TO.1 - Procedemento de
autorización de
pagamentos. .

•

6,0O pagaré e o recibo
normalizado. Pagos por
internet - Caracteristicas e
funcións do pagaré e do
recibo normalizado. Pagos
por internet

Explicación referida o
pagaré e o recibo
normalizado.

•

Indicar as formas de
pago por internet
sinalando as opcións
máis seguras.

•

Realizar exercicios de
elaboración de pagarés
e recibos normalizados.

•

Buscar en internet
información sobre
formas de pago
seguras.

•

Actividades resoltas.•

Esquema.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

TO.2 - Procedemento de
autorización de
cobramentos.

•

29,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

A avaliación será un proceso continuo. Haberá dúas avaliacións, unha por cada trimestre.

Realizaranse exames por cada unha das unidades,

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos contidos, conceptos,

redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e aplicación a casos

concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada unidade didáctica

entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exames. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciándose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 80%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 80% e a da nota das actividades, una vez ponderada

polo 20%.

Exemplo:NOTA UD = 80% x Nota exame + 20% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 4

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Se un/ha alumno/a non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida fisicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (aínda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

A nota final do módulo determinarase segundo o procedemento para as avaliacións ordinarias.

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira ou na segunda  perderán o dereito á

avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo establecido .

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. O alumno deberá

obter unha calificación mínima de 5. Previamente á recuperación, resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos

feitos e corrixidos pola profesora que imparte o módulo.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación, a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba que englobará os contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentres os seus compañeiros realizan a FCT. Poderá asistir a clases

en horario lectivo, onde a profesora explicará de novo a materia non superada. Finalmente deberá realizar un exame que lle permitirá superar a

materia pendente se ten un mínimo dun 5.

Os/as alumnos/as acudirán ao devandito exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se

acada os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O

exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en: actividades e preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os contidos

teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

A avaliación consistirá na realización dunha proba escrita, que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo:

-Parte teórica poderá incluír cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, máis ou menos amplo, de

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

-Parte práctica: realizaranse varios supostos onde o alumno ou alumna teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación. Os exercicios serán similares os feitos durante o curso.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 puntos, (dun máximo de 10 puntos), puntuándose de igual xeito a

parte práctica como a teórica

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

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual unha reunión para o seguemento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións.  A programación será revisada o inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial realizaráse no primeiro mes do curso e terá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumna e alumno, asi

como as súas capacidades, e servirá para orientar e situar ó alumnado e relación co seu perfil profesional correspondente.

A traves da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta  o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo proceda

en cada caso concreto.

              Os instrumentos empregados  pra realizar este diagnóstico son:

              Proba test.

              Calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.

Esta proba unha vez corrixida non levará consigo unha cualificación.

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

Dependendo dos contidos que se desenvolvan, realizaranse diferentes actividades individuais en grupo, para que os alumnos/as reflexionen sobre

a necesidade e a utilidade da información ata que adquiran as destrezas necesarias para o seu manexo.

A atención especifica a este alumnado ten por finalidade que estos alumnos poidan alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas

capacidades  persoais e, en todo caso, os obxectivos  establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.

En xeral, proporanse actividades de reforzo, repaso e profundización segundo as necesidades de cada alumno /a  e adaptarase o ritmo de

exposición dos novos conceptos. Utilizaranse metodoloxias diversas e adaptadas a realidade e o entorno no que viven os alumnos/as para que lles

sexa máis facil asimilalos.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Unha das caracteristicas esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus  proxectos dos valores éticos (xustiza, solidaridade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde.....) que favorezan  e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitue un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos  englóbanse nas chamadas ensinanzas  ou temas transversais, que non

constituen e si mesmos unha asignatura  ou módulo, senon que deben ser tratados  dende perspectivas académicas distintas e, polo tanto, inciden

parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Faranse aquelas que se determinen no departamento.

10.Outros apartados

10.1) Programación

O comezo do curso, a profesora comunicalle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo. Tamén indicalles onde poden atopar toda a

información relativa o curriculo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos aspectos que lle podan interesar do titulo.

No taboleiro de anuncios da aula os alumnos terán cun mes de antelación a data dos exames trimestrais e finais da materia. Non se permitirá

ningún cambio de datas, salvo secisión solo do profesor.

A programación didáctica estará a disposición dos alumnos na xefatura de estudios e no departamento.

Ante a eventualidade dun escenario Covid, o alumnado conta co libro de texto así como a conexión a aula virtual para a entrega de tarefas e

comunicación co profesor.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0439 Empresa e Administración 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ROSARIO TRASORRAS TEIJEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que se levan a cabo nas empresas do

entorno, tanto no que se refire as súas obligacións fiscais, laboráis, comerciais, etc., coma na realación cos diversos organismos públicos
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0439_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Estructura funcional e xurídica
da Administración

Traballarase a estructura funcional e xurídica da
Administración Pública, recoñecendo os diferentes
organismos e persoas que a integran

21 15 X

2 Relacións entre a cidadanía e a
Administración

Traballarase a estrutura funcional e xurídica da Administración
Pública, recoñecndo os diferentes organismos e persoas que
a integran. Describe os diferentes tipos de relacións entre os
administrados e a Administración e as súas características
completando documentación que destas xurden.

21 15 X

3 Xestión da documentación ante
a Administración

Traballarase a xestión de obtención de información e
presentación de documentos ante as Administracións
Públicas identificando os distintos tipos de registros públicos.
Realiza xentións de obtención de información e presentación
de documentos ante as Administracións Públicas identificando
os distintos tipos de rexistros públicos

21 15 X

4 Características da innovación
empresarial

Traballaranse as características inherentes da innovación
empresarial relacionándoas coa actividade de creación de
empresas

21 15 X

5 Concepto xurídico de empresa e
de empresario

Traballarase o  concepto de empresa e empresario
analizando a súa forma xurídica e a normativa á que está
suxeito

21 10 X

6 Sistema tributario Traballarase o sistema tributario español recoñecendo as
súas finalidades básicas así como as dos principais tributos

21 15 X

7 Obrigas fiscais da empresa Traballaranse as obrigacións fiscais da empresa diferenciando
os tributos a os que está suxeita

21 15 X

Total: 147

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estructura funcional e xurídica da Administración 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece os organismos e as persoas que a integran. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos do Estado 4,011.1 Coñecer os elementos do Estado, o ordenamento xurídico español e a
composición do Goberno

As fontes do dereito 4,022.1 Identificar os organismos e as competencias das distintas
administracións.

A Administración Central, Autonómica e Local 4,033.1 Identificar os organismos e as competencias das distintas administracións

Os funcionarios e os empleados públicos 4,044.1 Diferenciar entre os funcionarios de carreira e os empleados públicos, e
coñecer a forma de acceso para traballar nas Administracions Públicas.

A Unión Europea 5,055.1 Coñecer as institucións da Unión Europea (Consello Europeo,
Parlamento, Comisión, Tribunal, etc) e as funcions que teñen asignadas

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo. PE.1 - Sobre as fontes do dereito
administrativo

•

S 20 CA5.2 Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas. PE.2 - sobre o marco xurídico no que se
integran as administracións públicas

•

S 10 CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas. PE.3 - Sobre as organizacións que
compoñen as administracións públicas

•

S 10 CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas. PE.4 - Sobre as relacións entre as
administrácións públicas

•

S 10 CA5.5 Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de
acceso, e relacionouse esta información nun informe.

PE.5 - Sobre a información das
administracións públicas a través de
diversas vías de acceso, relacionándose
esta información nun informe

•

S 10 CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administración. PE.6 - Sobre as formas de relación laboral
na administración

•

S 10 CA5.7 Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público
para reunir datos significativos sobre esta.

PE.7 - Sobre as fontes de información
relacionadas coa oferta de emprego público
para reunoir datos sobre esta

•

S 10 CA5.8 Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos. PE.8 - Sobre as funcións dos fedatarios
públicos

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos
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Contidos

 Dereito: as súas fontes. Separación de poderes.

 Marco xurídico das administracións públicas.

 Estrutura da Administración: órganos e institucións da Unión Europea e das administracións central, autonómica e local.

 Principios das relacións entre as administracións públicas.

 Sistemas de información das administracións públicas.

 Emprego público: funcionariado.

 Fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público.

 Fedatarios públicos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Elementos do Estado -
Actuación da administración
central

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliógráficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as fontes
do dereito administrativo

•

PE.2 - sobre o marco
xurídico no que se
integran as
administracións públicas

•

PE.3 - Sobre as
organizacións que
compoñen as
administracións públicas

•

PE.4 - Sobre as
relacións entre as
administrácións públicas

•

PE.5 - Sobre a
información das
administracións públicas
a través de diversas vías
de acceso,
relacionándose esta
información nun informe

•

PE.6 - Sobre as formas
de relación laboral na
administración

•

PE.7 - Sobre as fontes
de información
relacionadas coa oferta
de emprego público para
reunoir datos sobre esta

•

PE.8 - Sobre as funcións
dos fedatarios públicos

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0As fontes do dereito -
Coñecer as fontes do
Dereito

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca do Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesitenb a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as fontes
do dereito administrativo

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A Administración Central,
Autonómica e Local -
Coñecer a composición e
as funcións das
Administracións

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Identificarán, a través
de mapas mudos, as
comunidades
autónomas coas súas
provincias, comarcas e
mancomunidades de
Galicia, concellos
galegos de cada
provincia

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca do Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.2 - sobre o marco
xurídico no que se
integran as
administracións públicas

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os funcionarios e os
empleados públicos -
Distinguirase todas as
posibilidades de relación
laboral ca Administración
Pública.

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Analizarán unha
convocatoria pública de
emprego asi como
unha convocatoria de
oposicións,
identificando os
distintos elementos da
mesma

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

PE.3 - Sobre as
organizacións que
compoñen as
administracións públicas

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A Unión Europea -
Estructura e funcionamento
da Unión Europea

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

identificarán nun mapa
mudo os países
pertencentes á Unión
Europea e ao
eurogrupo

•

Localizarán en internet
as sedes físicas e
xeográficas das
diversas institucións da
UE. Buscarán
fotografías dos
membros da Comisión
Europea, presidente do
parlamento, presidencia
rotatoria

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Biblíográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.4 - Sobre as
relacións entre as
administrácións públicas

•

21,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Relacións entre a cidadanía e a Administración 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O acto aministrativo 6,011.1 Coñecer o acto administrativo e a súa clasificación, características, etc.

O procedemento administrativo e as súas fases 5,022.1 Coñecer o procedemento administrativo e as súas fases

O silencio administrativo 5,033.1 Analizar o camiño do acto administrativo que conduza a súa resolución,
as opcións que se presentan e o silencio que debeu manifestarse

Actos recurribles 5,044.1 Saber os actos que son recurribles para poder finalizar o procedemento
administrativo

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA6.1 Definiuse o concepto de acto administrativo. PE.1 - Sobre o concepto do acto
administrativo

•

S 10 CA6.2 Clasificáronse os actos administrativos. PE.2 - Sobre os actos administrativos•

S 10 CA6.3 Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de
silencio.

PE.3 - Sobre o proceso administrativo, tipos,
fases e tipos de silencio

•

S 10 CA6.4 Precisáronse os tipos de contratos administrativos. PE.4 - Sobre os tipos dos contratos
administrativos

•

S 10 CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos. PE.5 - Sobre o concepto de recurso
administrativo e os seus tipos

•

S 10 CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles. PE.6 - Sobre os actos recorribles e os non
recurribles

•

S 10 CA6.7 Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo. PE.7 - Sobre as condicións para a
interposición dun recurso administrativo

•

S 10 CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de
aplicación.

PE.8 - Sobre os órganos da xurisdición
contencioso-administrativa e o seu ámbito
de aplicación

•

S 10 CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo. PE.9 - Sobre as fases do procedemento
contencioso-administrativo

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Acto administrativo.

 Silencio administrativo.

 Contratos administrativos.

 Procedemento administrativo: as súas fases.

 Recursos administrativos.

 Xurisdición contencioso-administrativa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O acto aministrativo -
Definición do acto
administrativo e os seus
elementos

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre o concepto
do acto administrativo

•

PE.2 - Sobre os actos
administrativos

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O procedemento
administrativo e as súas
fases - Diferenciarase as
diferentes fases iniciais do
procedemento
administrativo

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre o proceso
administrativo, tipos,
fases e tipos de silencio

•

PE.4 - Sobre os tipos
dos contratos
administrativos

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O silencio administrativo -
Cando se produce o
silencio administrativo

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro
sempre que sexa
posible.

•

PE.5 - Sobre o concepto
de recurso administrativo
e os seus tipos

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Actos recurribles -
Coñeceranse os distintos
elementos que caracterizan
os recursos

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre quew sexa
posible.

•

PE.6 - Sobre os actos
recorribles e os non
recurribles

•

PE.7 - Sobre as
condicións para a
interposición dun recurso
administrativo

•

PE.8 - Sobre os órganos
da xurisdición
contencioso-
administrativa e o seu
ámbito de aplicación

•

PE.9 - Sobre as fases do
procedemento
contencioso-
administrativo

•

21,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestión da documentación ante a Administración 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza xestións de obtención de información e presentación de documentos ante a Administración, e identifica os tipos de rexistros públicos. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os documentos da administración 4,011.1 Coñecer os distintos tipos de documentos, as características e clases de
archivos e Rexistros Públicos

Documentos dos cidadanos 4,022.1 Saber confeccionar os principais documentos administrativos como o
oficio, a nota interior, a solicitude, a denuncia, o recurso, etc

Os archivos públicos. Clasificación e ordenación de
documentos

5,033.1 Estudar os sistemas de clasificación e saber archivar e extraer
documentos

Os rexistros públicos 4,044.1 Identificar e comprender os dereitos de información relacionados cos
datos personais que conteñen os ficheiros públicos e privados

Axencias de Protección de datos 4,055.1 Coñecer as funcions e utilidad dos principais rexistros públicos

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA7.1 Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración. PE.1 - Sobre as normas de presentación de
documentos ante a administración

•

S 20 CA7.2 Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos. PE.2 - Sobre as funcións dos arquivos
públicos

•

S 20 CA7.3 Solicitouse determinada información nun rexistro público. PE.3 - Sobre determinada información nun
rexistro público

•

S 20 CA7.4 Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía. PE.4 - Sobre o dereito á información, á
tención e á participación da cidadanía

•

S 10 CA7.5 Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as
páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter información salientable e
relacionala nun informe tipo.

PE.5 - Sobre ás oficinas de información e
atención á cidadanía por vías como as
páxinas Web, os portelos únicos e a tención
telefónica, para obter información
salientable e relacionala nun informe tipo

•

S 10 CA7.6 Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos
datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

PE.6 - Sobre os límites do dereito á
información relacionados cos datos en
poder da administración sobre a cidadanía

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Documentos na Administración.

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Arquivos públicos.

 Rexistros públicos.

 Dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 Vías de obtención de información e de atención á cidadanía.

 Límites do dereito á información.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os documentos da
administración -
Coñeceranse os diferentes
documentos e as súas
funcions

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Buscarán en internet
documentos utilizados
nas relacións entre os
cidadáns e a
administración.

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as normas
de presentación de
documentos ante a
administración

•

PE.4 - Sobre o dereito á
información, á tención e
á participación da
cidadanía

•

PE.5 - Sobre ás oficinas
de información e
atención á cidadanía por
vías como as páxinas
Web, os portelos únicos
e a tención telefónica,
para obter información
salientable e relacionala
nun informe tipo

•

PE.6 - Sobre os límites
do dereito á información
relacionados cos datos
en poder da
administración sobre a
cidadanía

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Documentos dos cidadanos
- Coñeceranse os
documentos para que os
cidadans podan
relacionarse ca
Administración Pública

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recorrtes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.2 - Sobre as funcións
dos arquivos públicos

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os archivos públicos.
Clasificación e ordenación
de documentos - Definición
de archivos públicos e
clasificación de documentos

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

•

Proxectará videos
sobre arquivos
históricos,
administrativos,  sobre
conservación de
documentos históricos
e sobre as tendencias
actuais sobre  xestión
documental

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidad didáctica.

• Revistas e recorrtes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.2 - Sobre as funcións
dos arquivos públicos

•

4,0Os rexistros públicos Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidad didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre
determinada información
nun rexistro público

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Axencias de Protección de
datos

Exposición oral dos
contidos teóricos
correspondentes,
utilizando exemplos
comprensibles para
eles e facendo especial
fincapé no vocabulario
específico.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidad didáctica.

• Revistas e recorrtes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

PE.5 - Sobre ás oficinas
de información e
atención á cidadanía por
vías como as páxinas
Web, os portelos únicos
e a tención telefónica,
para obter información
salientable e relacionala
nun informe tipo

•

21,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Características da innovación empresarial 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe as características inherentes á innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A innovación empresarial 3,011.1 Definir a innovación empresarial

Iniciativa emprendedora e innovación 3,022.1 Relacionar iniciativa emprendedora e innovación

O proceso innovador na actividade empresarial 3,033.1 Identificar o proceso innovador na actividade empresarial

Axudas á innovación empresarial 4,044.1 Distinguir os distintos tipos de axudas á innovación

O risco na innovación 4,055.1 Recoñecer os diferentes riscos da innovación

Tecnoloxía e innovación 4,066.1 Coñecer a relación entre tecnoloxía e innovación

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de
organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento económico e
creación de emprego.

PE.1 - Sobre as posibilidades de innovación
empresarial como fontes de
desenvolvemento económico e creación de
emprego

•

S 20 CA1.2 Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na
competitividade empresarial.

PE.2 - Sobre as implicacións da innovación
e da iniciaciva emprendedora na
competitividade empresarial

•

S 20 CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e
valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

PE.3 - Sobre as experiencias de innovación
empresarial, valorandose os factores de
risco asumidos en cada unha

•

S 10 CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos
sectores económicos.

PE.4 - Sobre as características das
empresas de bas tecnolóxica en relación
cos sectores económicos

•

S 10 CA1.5 Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de
empresas ou organizacións xa existentes.

PE.5 - Sobre as iniciativas innovadoras que
poidan aplicarse para a mellora das
empresas ou organizacións

•

S 10 CA1.6 Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor
de innovación.

PE.6 - Sobre as posibilidades de
internacionalización dalgunhas empresas
como factor de innovación

•

S 10 CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a
creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse estruturadamente nun
informe.

PE.7 - Sobre as axudas e ferramentas
públicas e privadas para a innovación, a
creación e a internacionalización de
empresas, relacionandose
estruturadamente nun informe.

•

100TOTAL

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial. Factores de risco na innovación empresarial. Diagnóstico de actitudes emprendedoras.

 Perfil de risco da iniciativa emprendedora e da innovación.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial. Axudas institucionais públicas e privadas: asesoramento, financiamento de ideas, premios, etc.).

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A innovación empresarial -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades

Reflexión sobre o
concepto de innovación
empresarial. Exposición
de casos reales

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca do Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recuros informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as
posibilidades de
innovación empresarial
como fontes de
desenvolvemento
económico e creación de
emprego

•

PE.2 - Sobre as
implicacións da
innovación e da
iniciaciva emprendedora
na competitividade
empresarial

•

PE.7 - Sobre as axudas
e ferramentas públicas e
privadas para a
innovación, a creación e
a internacionalización de
empresas,
relacionandose
estruturadamente nun
informe.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Iniciativa emprendedora e
innovación - Evaluación das
aptitude emprendedoras e a
obligación o desarrollo das
capacidades tecnolóxicas.

Exposición sobre as
características das
ideas emprendedoras e
a innovación

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Recuros Bibliográficos.•

Biblioteca do Centro•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.2 - Sobre as
implicacións da
innovación e da
iniciaciva emprendedora
na competitividade
empresarial

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O proceso innovador na
actividade empresarial -
Combinación das
capacidades técnicas,
financieras, comerciales e
administrativas, permitindo
o lanzamento o mercado de
novos productos e
servicios.

Exposición teórico-
práctica do proceso
innovador na actividade
empresarial

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e o libro de
texto

•

Biblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre as
experiencias de
innovación empresarial,
valorandose os factores
de risco asumidos en
cada unha

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Axudas á innovación
empresarial -  Obtención de
recursos.

Búsqueda de
convocatorias de
axudas e subvencións
oficiais  á innovación
publicadas por
organismos públicos:
IGAPE, por exemplo

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.5 - Sobre as
iniciativas innovadoras
que poidan aplicarse
para a mellora das
empresas ou
organizacións

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O risco na innovación -
Coñecer a situación real
sobre a idea do negocia

Explicación dos
distintos tipos de risco
que conleva a
innovación empresarial.
Exemplos

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.6 - Sobre as
posibilidades de
internacionalización
dalgunhas empresas
como factor de
innovación

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Tecnoloxía e innovación -
Diferenciar empresas de
base tecnolóxica. Spin-off, y
Cluster

Reflexión en torno á
importancia que a
tecnoloxía ten sobre o
proceso innovador.
Exemplos

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
de profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.4 - Sobre as
características das
empresas de bas
tecnolóxica en relación
cos sectores económicos

•

21,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Concepto xurídico de empresa e de empresario 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O empresario, persoa física e xurídica 4,011.1 Diferenciar a persona física da xuríca

Os empresarios individuales 4,022.1 Identificar a os empresarios individuales e analizar las características do
empresario autónomo

As formas xurídicas e as empresas 5,033.1 Analizar a forma xurídica das empresas e analizar as suas ventaxas e
inconvintes

Os trámites para a creación e posta en marcha de unha
empresa

4,044.1 Identificar os trámites que deben seguirse para a creación e posta en
marcha de unha empresa.

Trámites para adquirir a personalidad xurídica 4,055.1 Identificar os trámites para adquirir a personalidade xurídica

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Definiuse o concepto de empresa. PE.1 - Sobre a empresa•

S 20 CA2.2 Distinguiuse entre personalidade física e xurídica. PE.2 - Sobre a personalidade física e
xurídica

•

S 20 CA2.3 Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal. PE.3 - Sobre as empresas segundo a súa
constitución legal

•

S 10 CA2.4 Recoñecéronse as características do empresario autónomo. PE.4 - Sobre as características do
empresario autónomo

•

S 10 CA2.5 Precisáronse as características de cada tipo de sociedade. PE.5 - Sobre as características dos tipos de
sociedades

•

S 10 CA2.6 Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa. PE.6 - Sobre a forma xurídica máis
adecuada para cada tipo de empresa

•

S 10 CA2.7 Identificáronse os tipos de franquías. PE.7 - Sobre os tipos de franquías•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Conceptos de empresa e empresario.

 Persoa física e xurídica.
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Contidos

 Constitución da empresa: condición de empresario, personalidade xurídica e trámites. Tipos de empresa.

 O empresario autónomo.

 Tipos de sociedades.

 Aspectos que inflúen na elección da forma xurídica.

 Franquía.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O empresario, persoa física
e xurídica - Estudo do
empresario como persoa
física e persoa xurídica
facendo diferenza entre
eles

Explicación sobre o
concepto de persoa
física e xurídica,
empresa, empresario

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre a empresa•

PE.2 - Sobre a
personalidade física e
xurídica

•

PE.3 - Sobre as
empresas segundo a súa
constitución legal

•

PE.4 - Sobre as
características do
empresario autónomo

•

PE.5 - Sobre as
características dos tipos
de sociedades

•

PE.6 - Sobre a forma
xurídica máis adecuada
para cada tipo de
empresa

•

PE.7 - Sobre os tipos de
franquías

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os empresarios
individuales - Estudo tanto
das persoas físicas como
das formas societarias que
a efectos legais
comportanse como persoas
físicas

Explicación do
concepto de
empresario individual,
traballador autónomo

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre a empresa•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0As formas xurídicas e as
empresas -  Estudaranse os
factores para elexir a forma
xurídica e os tipos
principais

Cadro clasificador dos
distintos tipos de
empresas e das
características
diferenciadoras de cada
unha segundo diversos
criterios.

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.2 - Sobre a
personalidade física e
xurídica

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os trámites para a creación
e posta en marcha de unha
empresa - Traballarase cos
distintos factores e trámites
a ter en conta para a posta
en marcha da empresa

Enumeración dos
trámites máis
importantes a realizar
para a posta en marcha
dunha empresa con
indicación do
organismo público ante
o que deben realizarse

•

Cumplimentación de
diversos tipos de
documentos
relacionados coa posta
en marcha dunha
empresa

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible

•

PE.3 - Sobre as
empresas segundo a súa
constitución legal

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Trámites para adquirir a
personalidad xurídica -
Estudarase os distintos
pasos a dar para adquirir
personalidad xurídica

Enumeración dos
trámites a seguir para a
adquisición de
personalidade xurídica
da empresa

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Biblioteca do Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.4 - Sobre as
características do
empresario autónomo

•

21,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistema tributario 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas finalidades básicas e as dos principais tributos. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os tributos e a súa finalidade socioe-conómica 5,011.1 Analizar o sistema tributario español recoñecendo as súas finalidades
básicas asi como as dos principais tributos

Os impostos, clases, elementos da declaración, e formas de
extinción da débeda tributaria

5,022.1 Recoñecer a xerarquía das normas tributarias, diferenciando os
diferentes tipos de tributos e as súas características

Declaración tributaria. A autoliquidación, documentos e
formularios

6,033.1 Recoñecer os motivos polos que se extingue a deuda tributaria

Infracciones e sancións tributarias 5,044.1 Recoñecer as formas de extinción das débedas tributarias

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.1 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español. PE.1 - Sobre os conceptos de tributo e do
sistema tributario español

•

S 10 CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica. PE.2 - Sobre a obriga tributaria coa súa
finalidade socieconómica

•

S 10 CA3.3 Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria. PE.3 - Sobre a xerarquía normativa
tributaria

•

S 10 CA3.4 Identificáronse os tipos de tributos. PE.4 - Sobre os tipos de tributos•

S 10 CA3.5 Discrimináronse as súas principais características. PE.5 - Sobre as súas principais
características

•

S 10 CA3.6 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos. PE.6 - Sobre as diferencias entre impostos
directos e indirectos

•

S 10 CA3.7 Identificáronse os elementos da declaración-liquidación. PE.7 - Sobre os elementos da declaración-
liquidación

•

S 10 CA3.8 Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias. PE.8 - Sobre as formas de extinción das
débedas tributarias

•

S 10 CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias. PE.9 - Sobre as infraccións e sancións
tributarias

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Sistema tributario español. Concepto e finalidade socioeconómica do tributo.

 Xerarquía e normativa tributaria.

 Principais características dos tributos.

 Normas e tipos de tributos.

 Clases de impostos.

 Elementos da declaración-liquidación.

 Formas de extinción da débeda tributaria.

 Infraccións e sancións tributarias.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os tributos e a súa
finalidade socioe-conómica
- Relacionarase a
obligación tributaria coa sua
finalidade socio económica

Explicación do
concepto de tributos, os
seus tipos,
características básicas
Exemplificación

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuais.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

Recursos informáticos.•

PE.1 - Sobre os
conceptos de tributo e do
sistema tributario
español

•

PE.2 - Sobre a obriga
tributaria coa súa
finalidade socieconómica

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os impostos, clases,
elementos da declaración, e
formas de extinción da
débeda tributaria -
Diferenciaranse os distintos
tipos de tributos e as súas
características.

Estudio dos elementos
claves dun imposto:
suxeito pasivo, cuota
íntegra, prazos, gastos
deducibles, débeda, etc

• identificarán os
elementos dun imposto
a partir dunha
declaración fictica de
IRPF

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre a xerarquía
normativa tributaria

•

PE.4 - Sobre os tipos de
tributos

•

PE.5 - Sobre as súas
principais características

•

PE.9 - Sobre as
infraccións e sancións
tributarias

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Declaración tributaria. A
autoliquidación,
documentos e formularios -
Traballarase cos distintos
documentos para a
autoliquidación

Cumplimentación
práctica dunha
declaración de IRPF e
outra de IVA a partir de
supostos prácticos

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.6 - Sobre as
diferencias entre
impostos directos e
indirectos

•

PE.7 - Sobre os
elementos da
declaración-liquidación

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Infracciones e sancións
tributarias - Definición de
infracción, procedemento
sancionador

Explicación do
concepto de infracción
e sanción tributaria.
Exemplos

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revisitas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.8 - Sobre as formas
de extinción das
débedas tributarias

•

21,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Obrigas fiscais da empresa 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A declaración censal 5,011.1 Comprender a necesidade de alta no censo

O imposto sobre actividades económicas 6,022.1 Coñecer as empresas que están suxeitas ao pago do imposto de
Actividades Económicas

O Imposto sobre o Valor Añadido (IVA) 5,033.1 Coñecer as características generales do Imposto sobre o Valor Añadido

O IRPF 5,044.1 Enumerar as características básicas do IRPF

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa. PE.1 - Sobre as obrigas fiscais da empresa•

S 10 CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo. PE.2 - Sobre a necesidade de alta no censo•

S 10 CA4.3 Definiuse o índice de actividades económicas PE.3 - Sobre o índice de actividades
económicas

•

S 10 CA4.4 Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades
económicas (IAE).

PE.4 - Sobre as empresas suxeitas ao
pagamento do IAE

•

S 10 CA4.5 Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes. PE.5 - Sobre as características xerais do
IVE e os seus réximes

•

S 10 CA4.6 Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de
declaración-liquidación.

PE.6 - Sobre os modelos de liquidación do
IVE recoñecendose os prazos da
declaración-liquidación

•

S 10 CA4.7 Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF).

PE.7 - Sobre a natureza e o ámbito de
aplicación do IRPF

•

S 10 CA4.8 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de
declaración-liquidación.

PE.8 - Sobre os modelos de liquidación do
IRPF, recoñecendo os prazos da
declaración-liquidación

•

S 10 CA4.9 Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades. PE.9 - Sobre os elementos e a natureza do
imposto de sociedades

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Actividades empresariais e profesionais.

 Declaración censual. Alta no censo de actividades económicas.

 Índice de actividades económicas.

 Imposto de actividades económicas.

 Imposto sobre o valor engadido: tipos e réximes; liquidación.

 Natureza, obxecto e ámbito de aplicación do IRPF. Formas de estimación da renda. Retencións do IRPF.

 Modelos e prazos de declaración-liquidación.

 Natureza e elementos do imposto de sociedades.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A declaración censal -
Diferenciar os dintintos
comumentos, plazo e lugar
para facer a declaración
censal

Concepto de
declaración censal.
onde se presenta,
cando e quen

• Cumplimentarán
modelos de
declaracións censales

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca do Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as obrigas
fiscais da empresa

•

PE.2 - Sobre a
necesidade de alta no
censo

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O imposto sobre
actividades económicas -
Obligacións fiscais das
empresas

Explicación das
principais
características do IAE.

• Cumplimentación dun
modelo de alta

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

•

Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recuros informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre o índice de
actividades económicas

•

PE.4 - Sobre as
empresas suxeitas ao
pagamento do IAE

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O Imposto sobre o Valor
Añadido (IVA) - Estudarase
o Réximen xerall do Iva, e a
súa liquidación

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

vistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
discentes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.5 - Sobre as
características xerais do
IVE e os seus réximes

•

PE.6 - Sobre os modelos
de liquidación do IVE
recoñecendose os
prazos da declaración-
liquidación

•

PE.7 - Sobre a natureza
e o ámbito de aplicación
do IRPF

•

PE.8 - Sobre os modelos
de liquidación do IRPF,
recoñecendo os prazos
da declaración-
liquidación

•

PE.9 - Sobre os
elementos e a natureza
do imposto de
sociedades

•

5,0O IRPF - Coñecer o
funcionamento básico do
IRPF

Exposición das
características básicas
do IRPF. Liquidación
dun suposto práctico

• Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica; todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Vistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recuros•

PE.7 - Sobre a natureza
e o ámbito de aplicación
do IRPF

•

PE.8 - Sobre os modelos
de liquidación do IRPF,
recoñecendo os prazos
da declaración-
liquidación

•

21,0TOTAL
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Para acadar a cualificación de apto no módulo, é necesario opter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos en cada avaliación. A nota de

cada avaliación será númerica sen decimais, polo que a nota redondearase ao enteiro más próximo por defecto ou por exceso.

As probas escritas representan o 90% da nota. Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación que incluirá preguntas teórico-prácticas

relativas aos contenidos traballados en cada avaliación. Se hai mais dun exame por avaliación é necesario ter SUPERADOS con cinco puntos ou

máis cada un deles. Se algún alumno ou alumna incurrise, no desenvolvemento das probas, en prácticas fraudulentas, dita proba será anulada

inmediatamente

O 10% restante da cualificación final virá dado pola actitude académica e persoal do alumno estimándose positiva para asistencia e puntualidade

habitual, interés pola materia que se demostrará coa participación na clase, realización puntual de tareas, lecturas e traballos complementarios e

calquera outra recomendación que faga o profesor.  A conducta persoal de solidariedade, tolerancia, comprensión,  respecto e convivencia na

clase e fóra da mesma tamén serán tidas en conta

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

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente en algunha das probas terá dereito a facer unha recuperación por proba non

superada, que se calificarán unicamente cun 5 como máximo. Previo a recuperación se resolverán as dudas do alumnado suspenso, repasarán os

exercicios teórico-prácticos feitos e correxidos pola profesora que imparte o módulo, e se é necesario se indicarán actividades complementarias.

A avaliación final será a nota media das evaluacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba a pesar do proceso de recuperación, que consistirá nunha proba que englobe os contidos mínimos das

avaliacións que teña suspensas.

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentras os seus compañeiros realizan a FCT, asistindo a clases en

horario lectivo e onde a profesora explicará de novo a materia non superada e realizaranse máis exercicios prácticos sobre a mesma.

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

   Perda do dereito á avaliación continua.

   Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laboráis do

alumno ou a alumna na xutificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro.

   O alumnado con perda do dereito á avaliación continua, acudirá con todos os contidos á convocatoria extraordinaria no mes de xuño.

   Considérase aprobada unha proba teórica ou práctica, se nesta ten unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10

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 realizarase unha valoración global.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comenzo do curso a profesora facilitará ao alumnado un cuestionario con preguntas abertas sobre aspectos xerais relacionados co módulo.

Trátase de avaliar os coñecementos previos que os alumnos posúen sobre a materia obxecto de estudo. Ademáis durante as primeiras semanas

do curso prestarase especial atención á participación do alumnado nas clases e as dificultades que poidan atopar.

As conclusións acadadas sinalaranse na reunión da avaliación inicial do grupo.

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

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor.

Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido normativamente.

Atención personalizada na aula.

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 comportarse de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional.

   A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Faranse aquelas que se determine no Departamento.

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

Para o caso de que a CEOU decrete a inasistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada pola COVID-19 prevese continuar o ensino non presencial utilizando a aula Virtual do Centro como ferramenta principal de acceso ao

material docente por parte do alumnado así como sistema de retroalimentación reversible. Enlazaranse vídeos explicativos tanto creados polo

profesor titular como rastreados da internet, proporcionaranse exercícios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de

coñecementos e recomendarase material complementario en cada caso.

Polo que respecta ás probas evaluativas manteranse as previstas na presente programación adaptandoas ás ferramentas que nos facilita o

moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónico da entrega, asi como copia do arquivo resolto

obxecto de exame.

Os criterios de cualificación e avaliación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares aconsella atender tamén ao aspecto emocional de cada alumno tendo en

conta as particularidades de cada un pero facendo fincapé na importancia de resolver as tarefas puntualmente e consultar os aspectos concretos

que requiran ampliación.

A Guarda, outubro 2020
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0440 Tratamento informático da información 102020/2021 319267

MP0440_13 Operatoria de teclados 102020/2021 8269

MP0440_23 Ofimática 102020/2021 192160

MP0440_33 Multimedia 102020/2021 4538

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA,MARÍA ROSARIO TRASORRAS TEIJEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno produtivo basease en pymes e no sector servizos fundamentalmente, empresas nas que en todas se realizan tarefas de carácter

administrativo, polo que o currículo adecúase  as necesidades e características  de ditas empresas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP044
0_13

Result
ados

MP0440_23

Resultados de aprendizaxe

MP0440_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Operatoria de teclados Estudio das técnicas de escritura ao tacto mantendo a
posición adecuada

82 20 X

2 Sistemas operativos. Introducción básica aos sistemas operativos con especial
referencia ao software libre. Manexo básico de internet

10 2 X

3 Instalación de aplicacións
informáticas

Concepto de aplicación informática. Proceso de instalación e
configuración estándar

10 2 X

4 Bases de datos Utilidade e manexo de bases de datos estándar 65 20 X

5 Follas de cálculo A folla de cálculo como ferramenta para a resolución de
cálculos con vario nivel de dificultade. Utilización a nivel
intermedio

57 20 X

6 Procesadores de texto Coñecemento e manexo dun procesador de textos a nivel
avanzado. Aplicacións variadas

50 20 X

7 Imaxe  e video dixital Manexo básico de tratamento de imaxe e video 15 5 X

8 Presentacións multimedia Creación de presentacións multimedia utilizando software
estándar

25 7 X

9 Internet Aplicacións e utilidades da internet en relación coa vida
empresarial e administrativa

3 2 X

10 Correo electrónico e axenda Xestión de contas de correo electrónico. Utilización da
axenda. Aplicacións xestoras de contas de correo

2 2 X

Total: 319

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Operatoria de teclados 82

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Posición ergonómica ante un terminal informático 1,011.1 comprender as razóns polas que debe adoptarse unha posición
determinada e observar dita posición

Memorización e aprendizaxe dun teclado estendido 15,022.1 Obter a posición correcta das mans sobre un teclado estendido
identificando cada un dos elementos sin necesidade de comprobalo
visualmente

Prácticas de repetición de palabras e copiado de textos 66,033.1 Acadar unha velocidade media de 300 pulsacións por minuto copiando ou
elaborando textos en calquera dos idiomas cooficiais da comunidade e outros
de uso habitual

82TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 1 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. LC.1 - Mobiliario e equipamento•

S 1 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. LC.2 - Mobiliario e equipamento•

S 8 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. LC.3 - Mobiliario e equipo de aula•

S 5 CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de
posta en marcha do terminal informático.

LC.4 - Equipos instalados na aula•

S 5 CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de
signos e puntuación.

LC.5 - pantallazos de aprendizaxe•

S 5 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

LC.6 - TExtos adaptados•

S 10 CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e
en linguas estranxeiras.

LC.7 - Textos de prensa, científicos•

S 50 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

OU.1 - Textos en diferentes idiomas•

S 10 CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. OU.2 - Textos escritos•

S 5  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. OU.3 - Textos escritos•

100TOTAL

4.1.e) Contidos
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Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos
 Corrección de erros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Posición ergonómica ante
un terminal informático -
Concepto de ergonomía,
importancia da mesma,
aplicación para o traballo
con terminais informáticos

Explicación da
importancia dunha
posición correcta ante o
teclado

•

explicación da
colocación dos dedos
no teclado

•

colocarse na posición
correcta ante o teclado

•

colocar adecuadamente
os dedos no teclado

•

comprender a
importancia dunha
psotura correcta ante o
teclado

• esquemas de
colocación dos dedos
ante o teclado

• LC.1 - Mobiliario e
equipamento

•

LC.2 - Mobiliario e
equipamento

•

LC.3 - Mobiliario e
equipo de aula

•

LC.4 - Equipos
instalados na aula

•

15,0Memorización e
aprendizaxe dun teclado
estendido - Realizaranse
prácticas de teclado, ata
que o alumno sea capaz de
asociar cada un dos dedos
coas teclas
correspondentes sen apoio
visual

explicación da
utilización do programa
de aprendizaxe

• REalizar exercicios no
programa de
aprendizxe

• comprender a
necesidade dunhas
correcta colocación dos
dedos para mellorar as
prestacións ante o
teclado

• programa de
aprendizaxe
mecanográfico

• LC.5 - pantallazos de
aprendizaxe

•

LC.6 - TExtos adaptados•

LC.7 - Textos de prensa,
científicos

•

OU.3 - Textos escritos•

66,0Prácticas de repetición de
palabras e copiado de
textos - Realizaranse
practicas de copiado de
textos de menor a maior
grao de dificultade en
distintos idiomas incluíndo
signos de puntuación e
números

presentación de
diferentes textos en
diversas linguas

•

presentación de
exercicios de
velocidade

•

Explicación da forma de
rpesentar un
documento e da
corrección de erros

•

REalizar textos en
distintos idiomas

•

Realizar exercicios de
velocidade

•

Obter textros
correctamente
presentados e corrixir
erros

•

Textos escritos en
diferentes idiomas, con
precisión, rapidez, sen
erros e correctamente
presentados

• Textos en diferentes
idiomas. software para
realizar as prácticas e
as probas de
velocidade

• OU.1 - Textos en
diferentes idiomas

•

OU.2 - Textos escritos•

OU.3 - Textos escritos•

82,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas operativos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas operativos: concepto, configuración básica 10,011.1 Diferenciar as características básicas dos Sistemas operativos máis
usados

1.2 Coñecer o sistema de arquivos segundo o SO

1.3 Coñecer as ferramentas do panel de control de windows

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

LC.1 - Especificacións técnicas de cada SO•

S 20 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

LC.2 - comparación entre sistemas
operativos entre si

•

S 20 CA1.3 Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios dun sistema
operativo e o resto de aplicacións que se inclúen dentro del.

LC.3 - Comparación entre SO•

S 20 CA1.4 Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten
procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a confidencialidade da información.

LC.4 - Diferencias entre SO•

S 20 CA1.5 Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario. LC.5 - Windows•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos de navegación ou exploración nun sistema operativo, e funcións básicas de exploración.

 Xestión de ficheiros e cartafoles

 Programas propios do sistema operativo e os que se poidan incluír nel.

 Prestacións fundamentais do sistema operativo.

 Redes locais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Sistemas operativos:
concepto, configuración
básica - O sistema
operativo como elemento
base do funcionamento dun
computador. Distintos
sistemas operativos,
versións, particularidades
diferenciadoras

Explicación da
importancia da correcta
organización de
ficheiros e cartafoles

•

Explicación da
organización e
compartir ficheiros e
cartafoles

•

Explicación das
caracteristicas
fundamentales e
utilidades dos sitemas
operativos

•

explicación dos sitemas
de procura, arquivo e
mantemento da
integridade dos datos

•

explicación dos
distintos tipos de
sistemas operativos
monousuario e
multiusuario

•

creación de ficheiros e
cartafoles por
xerarquías

•

creación de ficheiros e
cartafoles e asignar
distintos modos de
compartilos

•

uso dos distintos
sistemas operativos

•

procurar, arquivar e
saber manter a
confidencialidade dos
datos

•

saber traballar con
distintos sistemas
opertivos

•

creación de ficheiros e
cartafoles compartidos
total ou parcialmente,
con ou sen contrasinal.
Manexo das ventás e
cadros de diálogo dos
sistemas operativos

•

procura de arquivos e
asignación de
permisos. sber traballar
como usuario e
adminsitrador en rede

•

equipo informático
dotado de distintos
sistemas operativos,
conectados en rede

• LC.1 - Especificacións
técnicas de cada SO

•

LC.2 - comparación entre
sistemas operativos
entre si

•

LC.3 - Comparación
entre SO

•

LC.4 - Diferencias entre
SO

•

LC.5 - Windows•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación de aplicacións informáticas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala e actualiza aplicacións informáticas relacionadas coa tarefa administrativa, e razoa os pasos seguidos. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Instalación e configuración de aplicacións informáticas
segundo as necesidades de cada usuario

5,011.1 Coñecer os requerimentos das aplicacións para a súa instalación

1.2 Comprobar que o noso sistema é compatible coa instalación a realizar

1.3 Manexar a ferramenta de instalación/desinstalación do panel de control
do noso SO

Posta en marcha dunha aplicación informática. Licenzas 5,022.1 Configurar adecuadamente a aplicación instalada segundo as
especificacións do futuro usuario

2.2 Resolver e interpretar adecuadamente os erros aparecidos durante a
instalación

2.3 Obter as licenzas de uso oportunas

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación. LC.1 - Equipo informático de aula•

N 10 CA2.2 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. LC.2 - Especifidades da propia aplicación
informática

•

N 15 CA2.3 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación. LC.3 - Fases de instalación•

N 15 CA2.4 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos. LC.4 - Especificidades do usuario•

N 15 CA2.5 Documentáronse as incidencias e o resultado final. LC.5 - Resultado final da instalación•

N 15 CA2.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático. LC.6 - Erros advertidos na instalación final•

N 10 CA2.7 Elimináronse e/ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento. LC.7 - Funcionamento satisfactorio da
aplicación

•

N 10 CA2.8 Respectáronse as licenzas de software. LC.8 - cumprimento da normativa legal e
conciencia

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas de software.

 Necesidades dos contornos de explotación.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación, configuración e actualización.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

 Técnicas de asistencia ao usuario

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Instalación e configuración
de aplicacións informáticas
segundo as necesidades de
cada usuario - Análisis das
características da
aplicación, requisitos do
sistema para unha
instalación satisfactoria

Explicación dos
requisitos de software e
hardware para a
instlación de
aplicacións

•

explicación dos pasos
do proceso de
instalación

•

comprobar os requisitos
para a instalación de
aplicacións

•

realización de instlación
de aplicacións

•

Requsitos de
instalación
comprobados.
Aplicacións instaladas

• Computadores.
Aplicacións
informáticas

• LC.1 - Equipo informático
de aula

•

LC.2 - Especifidades da
propia aplicación
informática

•

LC.3 - Fases de
instalación

•

5,0Posta en marcha dunha
aplicación informática.
Licenzas - Configuración de
usuario para unha correcta
utilización de calquera
aplicación informática

Explicación das
distitnas posibilidades
de configuración das
aplicacións

•

Reflexión sobre
software libre e
software propietario.
Licenzas de uso

•

REalización da
configuración das
aplicacións

•

Debate sobre o uso de
software libre e
propietario

•

Aplicacións
configuradas segundo
as necesidades do
usuario

• Computadores.
Aplicacións
informáticas. Acceso a
internet

• LC.4 - Especificidades
do usuario

•

LC.5 - Resultado final da
instalación

•

LC.6 - Erros advertidos
na instalación final

•

LC.7 - Funcionamento
satisfactorio da
aplicación

•

LC.8 - cumprimento da
normativa legal e
conciencia

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Bases de datos 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Bases de datos relacionais. Concepto 3,011.1 Comprender a utilidade das bases de datos

1.2 Comprender a conveniencia de agrupar datos homoxéneos

1.3 Comprender o interés de establecer relacións entre paquetes de datos

Obxectos da aplicación Access 4,022.1 Identificar o icono de access

2.2 comprender o funcionamento da interfaz de access

2.3 Crear e gardar unha base de datos en branco

Creación de tablas en access 15,033.1 Crear unha tabla en vista deseño e en vista datos

3.2 identificar os tipos de datos e a idoneidade dos mesmos

3.3 Aplicar propiedades específicas para cada tipo de dato

As relacións entre tablas 10,044.1 Comprobar o funcionamento das relacións entre tablas

4.2 Establecer adecuadamente as relacións entre tablas

4.3 Definir campos como tipo asistentes para búsquedas

4.4 Comparar ambas formas de creación de relacións

4.5 Comprobar as propiedades das relacións (integridade referencial,
actualizar en cascada, eliminar en cascada)

Consultas. Tipos de consultas. Deseño 15,055.1 Deseñar consultas en modo deseño

5.2 Extraer información actualizada segundo os criterios que se indiquen

5.3 Aplicar o tipo de consulta adecuado en función da información solicitada

Formularios 10,066.1 Crear autoformularios

6.2 Deseñar e modificar formularios en vista deseño

6.3 Crear formularios a partir de tablas e/ou consultas
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Informes 8,077.1 Comprender o papel do informe como soporte de información

7.2 Crear autoinformes básicos

7.3 Crear e modificar informes en vista diseño

7.4 Elaborar informes a partir de varias tablas e/ou consultas

65TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais. PE.1 - Bases de datos creadas•

S 35 CA5.2 Creáronse bases de datos ofimáticas. PE.2 - Supostos prácticos plantexados•

S 10 CA5.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (inserir, modificar e eliminar rexistros). PE.3 - Datos para introducir e datos xa
introducidos

•

S 17 CA5.4 Utilizáronse asistentes na creación de táboas e consultas, formularios e informes. PE.4 - Bases de datos creadas e/ou
modificadas

•

S 18 CA5.5 Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada. PE.5 - Bases de datos xa creadas•

S 10 CA5.6 Aplicáronse macros en operacións repetitivas. LC.1 - Bases previamente deseñadas•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtrado da información.

 Deseño e creación de macros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Bases de datos relacionais.
Concepto - Exemplos de
bases de datos na vida
comercial e ordinaria,
concepto

Introducir os
fundamentos das bases
de datos relacionais

•

Explicar o concepto de
tabla e de campos

•

Deseñar sobre o papel
algunha base de datos
sinxela

• TAblas de datos
deseñadas

• Equipo informático con
bases de dtos,
conectados en rede.
fotocopias con
exemplos de deseño
con exemplos de bases
de datos

• PE.1 - Bases de datos
creadas

•

4,0Obxectos da aplicación
Access - Presentación da
aplicación ofimática Access,
a súa interfaz, menús,
ferramentas, obxectos

Explicación sobre a
interfaz de Access con
especial referencia aos
obxectos de access

• Moverse pola interfaz
de access, crear unha
base de datos en
branco, visualizar os
distintos obxectos

• Base de datos en
branco

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.1 - Bases de datos
creadas

•

15,0Creación de tablas en
access - Campos e
rexistros dunha tabla. Tipos
de campos. Propiedades
dos mesmos

Explicación de creación
de tablas

•

Explicación dos
distintos tipos de datos

•

Explicación das
propiedades dos
campos

•

Creación de tablas
sinxelas

•

Definir distintos tipos de
campos

•

Aplicar propiedades
aos campos creados

•

introducir rexistros en
tablas

•

Bases de datos
creadas con tablas
sinxelas. Uso de
campos de diferentes
tipos. Aplicación de
propiedades

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.2 - Supostos
prácticos plantexados

•

PE.3 - Datos para
introducir e datos xa
introducidos

•

PE.4 - Bases de datos
creadas e/ou
modificadas

•

10,0As relacións entre tablas -
Vantaxes das relacións
entre tablas, tipos de
relacións, propiedades das
relacións

Explicación das
relacións entre tablas e
das propiedades das
mesmas

•

Explicación da
propiedade asistente
para búsquedas como
ferramenta de creación
de relacións

•

Relacionar varias tablas
entre sí

•

Aplicación da
propiedade asistente
para búsquedas e da
integridade referencial

•

Bases de datos con
tablas relacionadas

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.3 - Datos para
introducir e datos xa
introducidos

•

15,0Consultas. Tipos de
consultas. Deseño -
Obtención de información
precisa e actualizada a
partir dos datos recollidos
nas tablas

REalizar consultas de
distintos tipos a partir
de unha ou máis tablas

• Explicar os distintos
tipos de consultas e as
súas aplicacións

• Bases de datos nas
que se ralizaron
consultas de diferentes
tipos con varias tablas

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.4 - Bases de datos
creadas e/ou
modificadas

•

PE.5 - Bases de datos xa
creadas

•

10,0Formularios - A introdución
de datos a través de
formularios adecuados

Explicar o uso e
creación de formularios,
para a introducción de
datos, e con axuda do
asistente

•

Crear autoformularios e
formularios en vista
deseño empregando
cadros combinados e
modificando o formato

•

Formularios para
introducción de datos

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.2 - Supostos
prácticos plantexados

•

8,0Informes - Os informes
como ferramentas para a
presentación da
información elaborada

Explicación da creación
de informes

• Explicación da
finalidade dos informes
como ferramentas para
presentar información

•

Crear autoinformes e
informes con vista
deseño partindo de
datos obtidos a través
de consultas

•

Modificar informes e
presentalos en formato
texto

•

informes con diferentes
deseños

• Equipos informáticos
con aplicación access,
acceso a internet e
proxector.

• PE.5 - Bases de datos xa
creadas

•

65,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Follas de cálculo 57

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os estilos en excel 1,011.1 Crear, aplicar, modificar estilos de celda

Tipos de datos. Operacións básicas nunha folla de cálculo 3,022.1 Utilizar diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e
libros

Fórmulas e funcións 30,033.1 Aplicar fórmulas e funcións

Gráficos, táboas dinámicas e gráficos dinámicos 8,044.1 Xerar táboas dinámicas

4.2 Crear, modificar gráficos

Patróns e asistentes 1,055.1 Aplicar, crear modificar patróns.

Importación e exportación de follas de cálculo creadas con
outras aplicacións e noutros formatos.

2,066.1 Exportar e importar follas de cálculo

Impresión de follas de cálculo. 4,077.1 Configurar área de impresión e propiedades

A folla de cálculo como base de datos 6,088.1 Utilizar a folla de cálculo como base de datos: formularios, listaxes, filtros,
protección de datos

Macros 1,099.1 Crear e aplicar macros

Sguridade e integridade da información 1,01010.1 Aplicar medidas de protección e seguridade en excel

57TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA3.1 Utilizáronse diversos tipos de estilos. LC.1 - Tablas de excel xa creadas•

S 15 CA3.2 Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros. LC.2 - Datos a introducir e manexar nunha
tabla de excel

•

S 20 CA3.3 Aplicáronse fórmulas e funcións. LC.3 - Datos xa introducidos para obter
resultados

•

S 10 CA3.4 Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos. OU.1 - Tablas xa creadas para obter
información segundo necesidades

•

S 10 CA3.5 Empregáronse patróns e asistentes. LC.4 - operacións de cálculo a deseñar•

N 1 CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. LC.5 - Libros de excel xa creados•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e
noutros formatos.

OU.2 - varios libros e follas de cálculo
simultaneamente

•

S 12 CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas,
filtraxe, protección e ordenación de datos.

LC.6 - libros e follas de cálculo xa creadas•

S 12 CA3.9 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir e imprimir textos, números,
códigos e imaxes.

LC.7 - Documentos previamente creados•

S 9  CA3.10 Traballouse en grupo cumprindo as normas de seguridade e integridade da
información.

LC.8 - Libros e follas xa creadas•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estilos.

 0Uso de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 Introdución á folla de cálculo: contorno de traballo, celas, rangos, libros, ringleiras, columnas e formatos.

 Uso de fórmulas e funcións.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

 Uso de patróns e asistentes.

 Deseño e creación de macros.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

 Elaboración de bases de datos: formularios, listaxes, ordenación, filtros e protección de datos.

 Elaboración e impresión de documentos de diversos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Os estilos en excel -
Aplicación, manexo e
creación de estilos

Explicación do entorno
de traballo dunha folla
de cálculo

•

Explicación da
utilización de formato
de celda, bordes e
sombreados, estilos e
formatos condicionais

•

O alumno abre, cerra,
garda e organiza libros
e follas de cálculo

•

O alumno da formato á
folla de cálculo
empregando bordes e
sombreados e formatos
condicionais

•

Libros con distintas
follas de cálculo
creadas e gardadas

•

Follas de cálculo con
distintos tipos de datos,
formatos de celdas e
estilos

•

Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet

• LC.1 - Tablas de excel
xa creadas

•

3,0Tipos de datos. Operacións
básicas nunha folla de
cálculo - Tipos de datos que
poden introducirse en excel,
manexo de celdas

Explicación da
introducción de
distintos tipos de datos

•

Explicación das
operacións de copiado,
autoenchido e series

•

•

O alumno realiza
exercicios introducindo
distintos tipos de datos
e seleccionando rangos

•

O alumno realiza
exercicios introducindo
distintos tipos mediante
copiado e autoenchido
de series

•

Libros con varias follas
de cálculo con distintos
tipos de datos

• Ordenador coa
configuración adecuada
e conexión a internet,
videoproxector e
pantalla

• LC.2 - Datos a introducir
e manexar nunha tabla
de excel

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Fórmulas e funcións - As
funcións de excel segundo
as súa utilidade

Explicación da forma de
realizar operacións con
datos das celas,
apoiadas na realización
de esemplos

•

O alumno realiza
operacións
matemáticas básicas
con celdas

•

Explicación de práctica
do concepto de
referencias absolutas,
relativas e mixtas

•

Explicación das
funcións básicas
matemáticas,
estatísticas e de fecha

•

Explicación da
utilización de funcións
lóxicas e de busca

•

O alumno aplica
fórmulas básicas
aplicando referencias
absolutas e mixtas

•

O alumno realiza
exercicios coas
funcións Suma, Max,
Min, Promedio, Moda,
Mediana, contar,
contara, contar.blanco

•

O alumno realiza
exercicios coas
funcións Si, y, O,
Sumar.si, promedio.si,
contar.si, buscarV,
buscarH

•

Supostos prácticos
resoltos con fórmulas e
funcións

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios

• LC.3 - Datos xa
introducidos para obter
resultados

•

8,0Gráficos, táboas dinámicas
e gráficos dinámicos - Uso
dos gráficos, como se
crean, aplicación de tablas
dinámicas

Explicación e exemplos
dos distintos tipos de
gráficos

•

Explicación do proceso
de creación e
modificación de
gráficos

•

Explicación das
ferramentas de edición
de gráficos

•

Explicación das táboas
e gráficos dinámicos

•

O alumno crea gráficos
básicos a partir dunha
táboa

•

O alumno aplica as
ferramentas
enunciadas aos
gráficos creados

•

O alumno crea e
modifica táboas e
gráficos dinámicos a
partir de follas
previamente xeradas

•

Distintos tipos de
gráficos. Follas e
gráficos dinámicos

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios

• OU.1 - Tablas xa
creadas para obter
información segundo
necesidades

•

1,0Patróns e asistentes -
Patróns predefinidos,
creación de patróns

Explicación da
aplicación de patróns e
asistentes

• Aplicar distintos patróns
e utilizar asistentes

• Follas de cálculo
realizadas a partir de
patróns

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios

• LC.4 - operacións de
cálculo a deseñar

•

2,0Importación e exportación
de follas de cálculo creadas
con outras aplicacións e
noutros formatos.

Explicación da
importación e
exportación de follas de
cálculo

• Importar e exportar
datos desde outros
libros de excel e desde
outras aplicacións

• Follas de cálculo con
datos importados desde
outras aplicacións

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios

• OU.2 - varios libros e
follas de cálculo
simultaneamente

•

4,0Impresión de follas de
cálculo.  - Área de
impresión, configuración
propiedades de impresión

Explicación da
configuración de áreas
de impresión e
configuración de páxina
para follas de cálculo

•

Definición de áreas de
impresión e
configuración do
documento para
imprimir segundo
diferentes opcións de
impresión

•

Follas de cálculo en
formato pdf
configuradas para
imprimir

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios, e impresora

• LC.7 - Documentos
previamente creados

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A folla de cálculo como
base de datos - Parecidos
razonables entre unha folla
de cálculo e unha base de
datos. Subtotais

Explicación da
utilización de folla de
cálculo como base de
datos para a obtención
de datos

•

Explicación da
validación de datos

•

Explicación da
ferramenta de subtotais

•

Ordenar listas e crear
filtros

•

Aplicar a validación de
datos na introducción
de datos

•

Obtención de subtotais
con varios criterios a
partir de bases de dtos
de excel

•

Listados, formularios,
listas de validación

• Ordenador coa
configuración adecuada
e conexión a internet,
videoproxector e
pantalla

• LC.6 - libros e follas de
cálculo xa creadas

•

1,0Macros - Operacións
repetitivas

Explicación da utilidade
do uso de macros

•

Explicación e exemplo
de creación dunha
macro sinxela

•

Creación dun par de
macros simples

• Macros en folla de
cálculo

• Equipo informático coa
configuración necesaria
e conexión a internet,
videoproxector,
enunciados de
exercicios

• LC.5 - Libros de excel xa
creados

•

1,0Sguridade e integridade da
información - Seguridade
na información, protección
de libros, follas, celdas.
Traballo en grupo

Reflexión sobre a
necesidade de
seguridade nos datos,
funcións

•

Activación das
ferramentas de
protección de libros,
follas, celdas.
Realización de
exemplos

•

Prácticas sobre
protección de libros,
follas, celdas,
Compartir e traballar en
grupo

• Libros de excel
protexidos

• Ordenador coa
configuración adecuada
e conexión a internet,
videoproxector e
pantalla

• LC.8 - Libros e follas xa
creadas

•

57,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Procesadores de texto 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos tipo. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcións básicas dun procesador de textos 1,011.1 Coñecer a interface e as funcións básicas dos procesadores de textos e
da autoedición

Estrutura dos documentos: divisións e seccións 18,022.1 identificar as características dun documento e redactalos coa destreza
adecuada, aplicando as normas de estrutura correctas

Estilos e formatos 4,033.1 Crear estilos de carácter, de párrafo

3.2 Aplicar, copiar, modificar e eliminar estilos

 Formularios e plantillas 6,044.1 Crear e modificar plantillas

4.2 Crear formularios e aplicar campos de formulario

Inserción de obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo,
hipervínculos

8,055.1 Integrar obxectos, gráficos, follas de cálculo, hipervínculos,
organigramas, etc nun documento de texto

Ortografía e gramática 2,066.1 Definir o idioma, aplicar o corrector ortográfico, agregar termos ao
diccionario personalizado

Importación e exportación de documentos 1,077.1 Crear un documento a partir da importación de outros

Seguridade, integridade e confidencialidade da información 1,088.1 Manexar documentos en equipos de traballo

8.2 Garantir a confidencialidade dos documentos

Combinación de documentos e Correspondencia 4,099.1 Combinar documentos con listas de datos

9.2 Crear e modificar listas de datos

Diseño e creación de macros 3,01010.1 Crear e aplicar macros

Introducción de texto e imaxes a partir de fontes externas 2,01111.1 Compoñer documentos de texto a partir de información captada
exteriormente mediante software e hardware especializado

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos procesadores de
textos e da autoedición.

LC.1 - Aplicación informática a utilizar•

S 5 CA4.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. LC.2 - Diversos tipos de documentos
escritos

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de
estrutura.

PE.1 - documentos confeccionados polo
alumno

•

S 15 CA4.4 Utilizáronse diversos tipos de estilos. PE.2 - Estilos creados, modificados e
creados polo alumno

•

S 15 CA4.5 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo. PE.3 - Plantillas persoais creadas por
alumnos

•

S 15 CA4.6 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. PE.4 - Documentos realizados por alumnos•

S 10 CA4.7 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. PE.5 - Documentos revisados e correxidos
por alumnos

•

S 5 CA4.8 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. LC.3 - Arquivos recuperados e reutilizados
por alumnos

•

S 5 CA4.9 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade,
integridade e confidencialidade dos datos.

LC.4 - documentos compartidos e
protexidos

•

S 5  CA4.10 Traballouse en grupo comparando documentos e versións, verificación de
cambios, etc.

LC.5 - Traballos en grupo realizado por
alumnos

•

S 5  CA4.11 Elaboráronse macros adaptadas aos documentos administrativos. LC.6 - macros deseñadas por alumnos•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Funcións básicas dun procesador de textos.

 0Normas de seguridade, integridade e confidencialidade da información.

  Combinación de documentos.

  Traballo en grupo: comparación de documentos, versións de documento, verificación de cambios, etc.

  Deseño e creación de macros.

  Uso de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Estrutura dos documentos: divisións e seccións.

 Elaboración de documentos de diversos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

 Estilos.

 Formularios.

 Creación e uso de patróns.

 Inserción de obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

 Definición de idiomas e revisión ortográfica de documentos.

 Importación e exportación de documentos.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Funcións básicas dun
procesador de textos -
Funcións básicas dun
procesador de textos

Explicación dos
distintos xeitos de
selección, copiado e
borrado de texto

• Copiar un texto e
realizar as funcións de
selección, copiado,
desprazamento e
borrado

• Documentos onde se
realizaron funcións de
selección, copiado e
borrado

• Aplicación informática
de tratamento de
textos. Textocon
instruccións das tarefas
arealizar

• LC.1 - Aplicación
informática a utilizar

•

LC.2 - Diversos tipos de
documentos escritos

•

18,0Estrutura dos documentos:
divisións e seccións -
Elaboración de documentos
de texto empregando os
formatos de fonte,
parágrafo e páxina

Explicación dos
distintos formatos de
carácter e de parágrafo

•

2  Explicación da
utilización de formato
de viñetas, numeración
e esquema numerado

•

Explicación da
utilización de bordes,
sombreados e
tabuladores

•

Explicación sobre
tamaño e orientación
de papel, modificación
de marxes e creación
de texto en columnas.

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
de dar formato de
carácter e de
parágrafos

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
de numeración, viñetas
e esquemas
numerados

•

Copiar un texto e
empregar  as funcións
bordes e sombreados e
tabuladores.

•

Copiar un texto e
modificar as marxes, a
orientación da páxina,
establecer texto en
columnas, e poñer
bordes de páxina.

•

Documentos onde se
realizaron funcións de
formato de carácter, de
parágrafo, numeración,
viñetas, listas
multinivel, bordes,
sombreados e
tabulacións.
Documentos con texto
en columnas
orientación de páxina
horizontal e
modificación das
marxes.

• Aplicación informática
de tratamento de
textos. Documentos
con distintos formatos
de fonte e parágrafo,
listas numeradas e
texto tabulado con
instrucións das tarefas
a realizar.  Fotocopias
con textos para
practicar o formato en
columnas, os bordes de
páxina e a modificación
da orientación e as
marxes de páxina..

• PE.1 - documentos
confeccionados polo
alumno

•

4,0Estilos e formatos - Estilos
e formatos de fonte, de
párrafo

Explicación sobre o
emprego dos estilos
predefinidos e creación
de outros novos.

•

Explicación da creación
de  táboas de contidos

•

Copiar un texto e
empregar os estilos
predefinidos e crear
estilos propios.

•

Crear táboas de
contidos

•

Documentos onde se
aplicaron distintos tipos
de estilos e táboas de
contidos

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Software e
hardware para
introducir textos e
imaxes. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• PE.2 - Estilos creados,
modificados e creados
polo alumno

•

6,0 Formularios e plantillas -
Creación de plantillas, os
formularios como caso
especial de plantillas, ficha
programador

Explicación sobre cómo
se realizan formularios
e patróns de
documento.

•

Explicación sobre
gardado e recuperación
de patróns de
documento

•

Copiar un texto e
realizar  formularios e
patróns de docu-mento

•

Compoñer un
documento a partir de
patróns previamente
creados e almacenados

•

Documentos onde se
realizaron formularios e
patróns.

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• PE.3 - Plantillas persoais
creadas por alumnos

•

8,0Inserción de obxectos,
gráficos, táboas, follas de
cálculo, hipervínculos -
Incorporación de elementos
a un documento de texto

Explicación do xeito de
inserir obxectos e a súa
relación entre eles e co
texto.

•

Explicación das
modificacións de
formato das imaxes e
obxectos inseridos nun
texto( fondo contorno e
efectos).

•

Inserir imaxes
predeseñadas e desde
arquivo e modificar o
seu aspecto e a súa
relación co texto

•

Inserir autoformas e
cadros de texto e
modificar o fondo e
contorno

•

Inserir Wordarts e
modificar cor e forma.

•

Traballar con distintos
obxectos agrupandoos
e desagrupándoos

•

Folletos, manuais e
documentos complexos
con texto e imaxes,
autoformas, cadros de
texto e wordarts.

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Copias de
folletos e documen-tos
complexos con con ins-
truccións das tarefas a
realizar

• PE.4 - Documentos
realizados por alumnos

•

2,0Ortografía e gramática -
Corrección ortográfica e
gramatical de documentos

Explicación sobre a
utilización das
ferramentas de
corrección   de textos.

• Utilización das funcións
de definición de idioma
y revisión ortográfica e
gramatical e autoco-
rrección

• Documentos onde se
utilizaron as funcións
de definición de idioma,
revisión ortográfica e
gramatical e
autocorrección.

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• PE.5 - Documentos
revisados e correxidos
por alumnos

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Importación e exportación
de documentos - Utilización
de documentos externos
para a confección dun
documento propio.
Documento maestro

Explicación das accións
de gardar, recuperar
información, traballar
en grupo e protexer
documentos

• Realización de tarefas
de gardado  e
recuperación de
información

• Documentos que se
utilizaron para
importación e
exportación

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Software e
hardware para
introducir textos e
imaxes. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• LC.3 - Arquivos
recuperados e
reutilizados por alumnos

•

1,0Seguridade, integridade e
confidencialidade da
información - O traballo en
equipo, medidas de
protección

Explicación teórico-
práctica sobre a
función de control de
cambios para o traballo
en grupo e se
establecen criterios de
segu-ridade para
manter a integri-dade e
confidencialidade dos
datos

• Copiar un texto e
empregar a función de
control de cambios para
o traballo en grupo

•

Establecemento de
criterios de seguridade
para manter a integri-
dade e
confidencialidade dos
datos

•

Documentos onde se
utilizaron as funcións
de control de cambios e
se estableceron
criterios de segu-ridade
e confidencialidade.
Documentos que se
utilizaron para
importación e
exportación

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Software e
hardware para
introducir textos e
imaxes. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• LC.4 - documentos
compartidos e protexidos

•

LC.5 - Traballos en
grupo realizado por
alumnos

•

4,0Combinación de
documentos e
Correspondencia -
Combinar documentos con
bases de datos. o mailing

Explicación sobre
combinar documentos,
etiquetas e sobres

• Elaborar documentos
nos que se combinen
distintos documentos,
sobres y etiquetas

• Documentos onde se
combinan documentos
de procesador de
textos con arquivos de
folla de cálculo e base
de datos

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• LC.3 - Arquivos
recuperados e
reutilizados por alumnos

•

3,0Diseño e creación de
macros - As macros como
"facilitadoras" de tareas
repetitivas

Explicación sobre o
deseño e creación de
macros

• Realización de macros
sinxelas

• Arquivo con macros en
procesador de textos

• Texto con instruccións
das tarefas a realizar

• LC.6 - macros
deseñadas por alumnos

•

2,0Introducción de texto e
imaxes a partir de fontes
externas - Uso de
elementos de software e
hardware para introducción
de texto e outros obxectos

Explicación do xeito de
inserir obxectos e a súa
relación entre eles e co
texto.

•

Explicación das
modificacións de
formato das imaxes e
obxectos inseridos nun
texto( fondo contorno e
efectos).

•

Inserir imaxes
predeseñadas e desde
arquivo e modificar o
seu aspecto e a súa
relación co texto

•

Inserir autoformas e
cadros de texto e
modificar o fondo e
contorno

•

Traballar con distintos
obxectos agrupandoos
e desagrupándoos

•

Folletos, manuais e
documentos complexos
con texto e imaxes,
autoformas, cadros de
texto e wordarts.

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Copias de
folletos e documen-tos
complexos con con ins-
truccións das tarefas a
realizar

• PE.4 - Documentos
realizados por alumnos

•

50,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Imaxe  e video dixital 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Integra imaxes dixitais e secuencias de vídeo en documentos da empresa, utilizando aplicacións tipo e periféricos. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A imaxe dixital. Elementos e formatos 9,011.1 Obter e gardar imaxes dixitais en distintos formatos e resolucións

1.2 Usar distintos periféricos e/ou outros dispositivos para a obtención de
imaxes

1.3 Modificar imaxes aplicando seleccións,  máscaras, capas, filtros, efectos,
cores

1.4 Importar e exportar imaxes

1.5 Usar guías para o tratamento deimaxes

Manipulación de videos 6,022.1 Capturar secuencias de vídeo e audio

2.2 Aplicar diferentes formatos de video. códecs

2.3 Importar e exportar arquivos de video e audio

2.4 manipular secuencias de video aplicando liña de tempo, selección de
escenas e transicións, introducción de títulos e audio

2.5 usar guías no tratamento de vídeos

2.6 Investigar novas ferramentas audiovisuais

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes. LC.1 - Imaxes previamente recopiladas•

S 10 CA1.2 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos. LC.2 - imaxes adquiridas mediante o uso de
cámaras, escáner, dispositivos móviles

•

S 10 CA1.3 Traballouse con imaxes a diferentes resolucións, segundo a súa finalidade. LC.3 - Imaxes previamente obtidas•

S 10 CA1.4 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos. OU.1 - Imaxes almacenadas en diversos
cartafoles e equipos

•

S 10 CA1.5 Analizáronse os tipos de formatos e códecs máis empregados. LC.4 - Videos previamente recollidos•

S 10 CA1.6 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo e audio. OU.2 - Videos almacenados en diversos
cartafoles e equipos

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.7 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos adecuados. OU.3 - Videos almacenados•

S 10 CA1.8 Recoñecéronse os elementos dunha secuencia de vídeo. LC.5 - Videos almacenados•

S 10 CA1.9 Elaboráronse guías básicas de tratamento de imaxes e vídeo. LC.6 - Aplicación informática adecuada e
videos xa elaborados

•

S 10  CA1.10 Investigáronse novas ferramentas e opcións de programas audiovisuais. OU.4 - Internet e aplicacións varias sobre
tratamento de video

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de imaxes. Formatos, tipos e resolución. Uso de dispositivos para obter imaxes. Modificación dunha imaxe: Importación e exportación de imaxes. Uso de guías no tratamento de
imaxes.
 Manipulación de vídeos. Formatos de vídeo. Códecs. Importación e exportación de vídeos. Capturas de vídeo e audio. Secuencias de vídeo: Uso de guías no tratamento de vídeos.
Investigación de novas ferramentas audiovisuais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0A imaxe dixital. Elementos
e formatos - Creación,
obtención e manipulación
de imaxes dixitais.
Formatos

Explicación das
característica dos
diferentes formatos  de
imaxe

•

Explicación dos pasos
do proceso de
obtención de imaxes
con periféricos

•

Presentación mediante
vídeos aloxados en
youtube de titoriais de
manipulación e retoque
fotográfico

•

O profesor abrirá un
debate sobre a
manipulación
fotográfica en relación a
imaxe persoal nos
medios de
comunicación.

•

Os alumnos abrirán a
mesma imaxe en
distintos formatos para
comprobar as
diferenzas en peso e
resolución.

•

Os alumnos obterán
imaxes desde un
scanner, cámara
fotográfica, etc.

•

Os alumnos traballarán
con imaxes a distintas
resolucións realizando
tarefas básicas de
retoque fotográfico e
axuste de cor

•

Imaxes con distintos
formatos.Imaxes
obtidas con periféricos.
Imaxes modificadas
con software
específico. Debate
sobre o retoque
fotográfico

• Ordenadores en rede.
Imaxes de diferentes
formatos. Proxector
Scanner, cámara
fotográfica, tarxeta de
memoria. Imaxes de
diferentes formatos.
Software de
manipulación de
imaxes

• LC.1 - Imaxes
previamente recopiladas

•

LC.2 - imaxes adquiridas
mediante o uso de
cámaras, escáner,
dispositivos móviles

•

LC.3 - Imaxes
previamente obtidas

•

OU.1 - Imaxes
almacenadas en
diversos cartafoles e
equipos

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Manipulación de videos -
Creación, obtención e
manipulación de vídeo
dixitalos dixitais

Explicación dos
diferentes tipos de
formatos de audio e
vídeo

•

Presentación mediante
vídeos aloxados en
youtube de titoriais de
captura e edición de
videos

•

Os alumnos
reproducirán vídeos
con distintos formatos

•

1 Os alumnos
realizarán capturas de
secuencias de vídeo e
funcións básicas de
edición

•

Arquivos de vídeo con
distintos formatos.
Vídeo editado

• Ordenadores en rede.
Aplicacións de
reproducción de vídeo.
Arquivos de vídeo en
diferentes formatos.
Software de edición de
vídeo Arquivos de
vídeo en diferentes
formatos. Proxector

• LC.4 - Videos
previamente recollidos

•

LC.5 - Videos
almacenados

•

LC.6 - Aplicación
informática adecuada e
videos xa elaborados

•

OU.2 - Videos
almacenados en
diversos cartafoles e
equipos

•

OU.3 - Videos
almacenados

•

OU.4 - Internet e
aplicacións varias sobre
tratamento de video

•

15,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Presentacións multimedia 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Uso das presentacións multimedia 3,011.1 Identificar as características básicas dunha presentación

Vistas das presentacións e deseños básicos 4,022.1 REcoñecer os tipos de vistas asociados a unha presentación

Deseño, composición e uso da cor 7,033.1 Aplicar e recoñecer a tipografía e as normas básicas de composición,
deseño e uso da cor

Creación de presentacións e emprego de patróns 8,044.1 Deseñar patróns e crear presentacións

Uso de periféricos e interactividade nas presentacións 3,055.1 Importar e exportar presentacións e crear macros

5.2 Utilizar periféricos e aplicar métodos interactivos nas presentacións

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións. LC.1 - Aplicacións informáticas de deseño
de presentacións

•

S 10 CA2.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación. LC.2 - Presentacións xa creadas•

S 15 CA2.3 Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de composición,
deseño e uso da cor.

PE.1 - Presentacións creadas e creación de
outras

•

S 15 CA2.4 Deseñáronse patróns de presentacións. PE.2 - Aplicación informática e enunciados
prácticos

•

S 25 CA2.5 Creáronse presentacións. PE.3 - Aplicación informática•

S 10 CA2.6 Importáronse e exportáronse presentacións. LC.3 - Presentacións deseñadas
almacenadas en distintos equipos e
carpetas

•

S 5 CA2.7 Deseñáronse e creáronse macros. LC.4 - Presentacións creadas•

S 5 CA2.8 Utilizáronse periféricos para executar presentacións. LC.5 - Proxector, tabletas, ordenador•

S 5 CA2.9 Aplicáronse métodos interactivos nas presentacións. LC.6 - Proxección de presentacións con
proxector

•

100TOTAL
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Utilidades dos programas de presentación.

 Modos de visualización dunha presentación.

 Recoñecemento de tipografías e normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

 Uso de patróns e asistentes. Patróns de diapositivas.

 Deseño e edición de diapositivas: Formatación de diapositivas, textos e obxectos. Aplicación de efectos de animación e efectos de transición. Aplicación de son e vídeo.

 Importación e exportación de presentacións.

 Deseño e creación de macros.

 Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.

 Interactividade nas presentacións.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Uso das presentacións
multimedia - As
presentacións multimedia
como ferramentas de apoio:
Power point, impress

Explicación sobre a
importancia das
presentacións para a
imaxe corporativa da
empresa

•

O profesor mostrará
distintos exemplosde
presentacións para
comentar e abrir un
debate sobre a utilidade
e posibles erros nas
mesmas

•

Coñecer a utilidade das
presentacións

• ver presentacións• equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector.
exemplos de
presentacións

• LC.1 - Aplicacións
informáticas de deseño
de presentacións

•

4,0Vistas das presentacións e
deseños básicos - As
distintas vistas de power
point. pre-deseños

Explicación sobre as
distintas vistas das
presentacións

• practicar con vistas das
presentacións

• aplicar vistas ás
presentacións

• equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector

• LC.2 - Presentacións xa
creadas

•

7,0Deseño, composición e uso
da cor - Incorporación de
imaxes, arquivos de son,
etc

explicación sobre os
distintos elementos a
incorporar nunha
diapositiva. fondo,
imaxes, texto, gráficos,
arquivos de son e
video, etc.

•

Explicación de como
realizar efectos entre os
distintos elementos
dunha diapositiva e a
súa sincronización

•

realizar exercicios
aplicando as
consideracións
establecidas na
explicación

• diapositivas con
formato

• equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector

• PE.1 - Presentacións
creadas e creación de
outras

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Creación de presentacións
e emprego de patróns -
Efectos e animacións
personalizadas; transicións
manual, automática, mixta

explicación dos efectos
de transición entre
diapositivas

•

explicación de como
darlle un forndo musical
á presentación

•

explicación do emprego
de patróns

•

crear efectos de
transición entre
diapositivas

•

realizar presentacións
con fondo musical

•

empregar patróns para
crear presentacións

•

presentacións con
efectos de transición
entre diapositivas.
presentacións con
fondo musical

•

•

equipo informático
conprogramas de
presentación,
conectados en rede e
con proxector.
fotocopias con
exercicios

• PE.2 - Aplicación
informática e enunciados
prácticos

•

PE.3 - Aplicación
informática

•

3,0Uso de periféricos e
interactividade nas
presentacións - Uso de
periféricos e interactividade
nas presentacións

explicar a conexión a
distintos periféricos
para as presentacións

•

Explicar a importancia
da exposición asociada
á presentación

•

explicar a posibilidade
de importar e exportar
as presentacións entre
distintas aplicacións

•

realizar unha
presentación ante a
clase

•

exportar e importar
presentacións entre
distintas aplicacións

•

presentacións
realizadas polos
alumnos

• equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector

• LC.3 - Presentacións
deseñadas almacenadas
en distintos equipos e
carpetas

•

LC.4 - Presentacións
creadas

•

LC.5 - Proxector,
tabletas, ordenador

•

LC.6 - Proxección de
presentacións con
proxector

•

25,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Internet 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Navegadores 1,011.1 Diferenciar os navegadores máis coñecidos

Aplicacións comerciais de internet 1,022.1 Coñecer os usos empresariais e administrativos máis importantes

Seguridade na internet, uso adecuado. Virus 1,033.1 Usar antivirus, cortalumes

3TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA3.1 Identificáronse os aspectos básicos de internet. LC.1 - Coñecementos teórico-xerais•

S 25 CA3.2 Utilizáronse ferramentas de navegación. LC.2 - Equipo informático con varios
navegadores instalados

•

S 25 CA3.3 Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa. LC.3 - Actividades ordinarias para as que a
empresa necesita a utilización de internet

•

S 25 CA3.4 Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias. LC.4 - Arquivos compartidos en rede,
arquivos descargados

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Xestión de internet: Conceptos básicos de internet. Navegadores. Identificación de diversas aplicacións de internet para a empresa: melloras nos procesos de negocios; xestión de
provedores e clientes; edición electrónica; venda polo miúdo, etc.
 Aplicación das medidas de seguridade necesarias: Riscos. Medidas preventivas. Tornalumes. Seguridade na web. Política corporativa de seguridade en internet.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Navegadores -
Características e
diferencias máis
destacadas entre os
navegadores máis
coñecidos

Explicación sobre as
nocións básicas de
internet

•

Explicación sobre os
distintos navegadores

•

Explicación sobre a
utilización de criterios
de búsqueda avanzada

•

Búsqueda de
información na rede
sobre internet

•

REalizar búsquedas
con distintos
navegadores

•

REalizar búsquedas
avanzadas aplicando
filtros

•

Traballo sobre internet.
resultados de
búsquedas

• equipos informáticos
conectados en rede e
con acceso a internet

• LC.1 - Coñecementos
teórico-xerais

•

LC.2 - Equipo informático
con varios navegadores
instalados

•

1,0Aplicacións comerciais de
internet - utilización da rede
como ferramenta comercial,
administrativa, de
resolución de trámaites

Explicación sobre as
ferramentas para a
emrpesa en internet

•

explicación de como
crear unha páxina web
corporativa e a creación
dun blog

•

Explicación de como
levar unha axenda en
internet

•

explicación das
distintas opcións de
almacenamento web.
google docs, dropbox,
etc

•

REalizar unha páxina
web corporativa. crear
un blogue

•

creación e edición de
eventos con google
calendar.

•

subir, descargar e
xestionar arquivos na
nube

•

páxina web. blogue.
axenda. arquivos
subidos e descargados
en sitos de
almacenamento web.

• equipo informático
conectoados en rede e
con acceso a internet

• LC.3 - Actividades
ordinarias para as que a
empresa necesita a
utilización de internet

•

1,0Seguridade na internet, uso
adecuado. Virus - Medidas
de seguridade
convenientes

explicación da
importancia da
seguridade en intrnet

• configurar antivirus e
cortalumes

• antivirus e cortalumes
configurado

• equipos informáticos
conectados en rede e
con acceso a internet

• LC.4 - Arquivos
compartidos en rede,
arquivos descargados

•

3,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Correo electrónico e axenda 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aplicacións xestoras de correo electrónico 1,011.1 Crear unha conta de correo con protocolos de seguridade

Correo corporativo e firma dixital 1,022.1 Aplicar medidas de seguridade e de netiqueta na conta de emrpesa

2TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico. LC.1 - contas de correo xa creadas•

S 10 CA4.2 Describíronse os elementos dun correo electrónico. LC.2 - contas de correo xa creadas•

S 10 CA4.3 Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e da axenda electrónica. PE.1 - Actividade diaria da entidade e as
súas relacións

•

S 10 CA4.4 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos. OU.1 - servidores de correo•

S 10 CA4.5 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con
dispositivos móbiles.

OU.2 - contas de correo, dispositivos
móbiles, propio ordenador

•

S 10 CA4.6 Operouse co caderno de enderezos. OU.3 - conta de correo e axenda electrónica•

S 10 CA4.7 Traballouse con todas as opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros,
cartafoles, etc.).

LC.3 - Contas de correo e correos recibidos•

S 10 CA4.8 Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas. LC.4 - Documentos asinados
electronicamente, firma electrónica

•

S 5 CA4.9 Subscribiuse a grupos de noticias relacionados coa economía e administración. OU.4 - Internet, RSS•

S 10  CA4.10 Utilizáronse opcións de axenda electrónica. LC.5 - Calendario e lista de correos•

S 5  CA4.11 Utilizáronse manuais de asistencia ao usuario. LC.6 - Axudas dos sistemas xestores de
correo electrónico

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Tipos de contas de correo electrónico.

 0Xestión de datos e seguridade das aplicacións da axenda electrónica.

  Técnicas de asistencia ao usuario.

 Contorno de traballo: configuración e personalización dun correo electrónico.

 Xestión do correo (enviar, borrar, gardar, facer copias de seguridade, etc.) e da axenda (citas, calendario, avisos, tarefas, etc.).

 Configuración de contas de correo electrónico.

 Patróns e sinaturas corporativas.

 Foros de novas (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e pór a lista ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Seguridade na xestión do correo: etiquetaxe, filtros, cartafoles, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Aplicacións xestoras de
correo electrónico -
Configuración de contas
gratuitas e uso da libreta de
direccións

Explicación das
distintas opcións de
contas de correo

•

explicación da
configuración das
contas de correo

•

CRear unha conta de
correo en gemail

•

configurar unha conta
de correo en gmail e
outlook

•

conta de correo creada.
gmail e outlook
configurado

• equipos informáticos
conectados en rede e
con acceso a internet

• LC.1 - contas de correo
xa creadas

•

LC.2 - contas de correo
xa creadas

•

OU.1 - servidores de
correo

•

OU.2 - contas de correo,
dispositivos móbiles,
propio ordenador

•

OU.3 - conta de correo e
axenda electrónica

•

PE.1 - Actividade diaria
da entidade e as súas
relacións

•

1,0Correo corporativo e firma
dixital - Medidas de
netiqueta para uso do
correo de empresa,
seguridade

Explicación da xestión
do correo electrónico
en gmail e outlook

•

explicación da xestión
do correo electrónico e
axenda con outlook

•

usar o correo
electrónico de gmail e
outlook

•

configurar e utilizar o
calendario para
establecer tarefas e
citas con outlook

•

realizar a
sincronización con
dispositivos móviles

•

correos electrónicos
enviados e recibidos
con gmail e outlook.
eventos rexistrados na
axenda electrónica.
eventos sincronizados
con dispositivos
móviles

• equipo informático
conectado en rede e
con acceso a internet

• LC.3 - Contas de correo
e correos recibidos

•

LC.4 - Documentos
asinados
electronicamente, firma
electrónica

•

LC.5 - Calendario e lista
de correos

•

LC.6 - Axudas dos
sistemas xestores de
correo electrónico

•

OU.1 - servidores de
correo

•

OU.4 - Internet, RSS•
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2,0TOTAL
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

OPERATORIA DE TECLADOS

-Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico

-Empregaronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanum¿rico e as teclas de signos e puntuación

-Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras

-Controlouse a velocidade,mínima de 250 pulsacións por minuto, con un máximo de erro do 1% coa axuda da ferramenta informática oportuna

BASES DE DATOS:

-identificáronse o s elementos das bases de datos relacionais

Creáronse bases de datos ofimáticas

utilizáronse as táboas da base de datos

Utilizáronse asistentes e créaronse táboas, consultas, formularios e informes

Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada

FOLLAS DE CÁLCULO

Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros

aplicaronse fórmulas e funcións

Xeraronse táboas dinamicas emodificaronse g¿raficos de diferentes ipos

importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos

utilizouse a folla de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

PROCESADOR DE TEXTOS

identificaronse as caracterísoticas de cada tipo de documento

redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de estrutura

utilizáronse diversos tipos de estilos

integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo,hiperligazóns, etc.

Detectáronse e correxísronse os erros cometidos

PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA

Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e as normas bñasicas de composición, deseño e uso da cor

Deseñáronse patróns de presentacións

Creáronse presentacións

utilizáronse periféricos para executar presentacións

Aplicáronse métodos interactivos nas presentaciósn

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A a valiación da aprendizse dos alumnos será continua, presicanso da asitencia regular ás clases e actividades programadas e presentación en

prazo dos traballos prácticos propostos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 32 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A avaliación continua realizase valorando a participación do alumno na clase, as úa asistencia, os traballos e actividades, tanto individuais como

engrupo, e a resolución dos exercicios e exames que en cada caso se realicen.

As probas obxectivas terán a finalidade de coñecer e avaliar o grao de comprensión dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán

valorados de 1 a 10 puntos, sendo necesario un 5 para obter a cualificación positiva.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos será continua, precisando da asistencia regular ás clases e actividades programadas.

A avaliación continua realizase valorando a participación do alumno na clase,  os traballos e actividades, tanto individuais como en grupo, e a

resolución dos exercicios e exames que en cada caso se realicen.

As notas das distintas avaliacións obteranse das probas obxectivas e da valoración dos traballo realizados nos respectivos trimestres.

A nota final da UF1. Operatoria de teclados determinarase mediante unha proba de velocidade. Para acadar o 5 o alumno deberá alcanzar as 250

ppm ppm. cun máximo dun 1% de erros.

A nota final de UF2. Aplicacións informáticas de xestión estará conformada pola media ponderada das seguintes unidades:

Ud3 Procesador de textos 35%

Ud4 Folla de cálculo 35%

Ud5 Bases de datos 30%

Para superar esta unidade formativa a nota de cada unha das partes deberá ser igual ou superior a 5.

A nota de cada unha destas unidades obterase pola realización dunha proba obxectiva 80% máis a valoración dos traballos de clase entregados

20%.

A nota final da UF3. Multimedia obterase pola valoración dun traballo individual ou en grupo presentado polo alumno.

A nota final será a media ponderada das tres unidades formativas sendo os pesos de cada unha delas os seguintes:

UF1. Operatoria de teclados 10%

UF2. Aplicacións informáticas de xestión 80%

UF3. Multimedia 10%

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

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

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

consisten na entraga dun novo traballo ou modificación ou mellora do traballo obxecto de recuperación.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Farase unha proba extraordinaria baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10 tendo en que obter  unha nota

igual ou superior a 5 para aprobar

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

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais dog rupo e as circunstancias particulares, con incidencia

educativa, de determinados alumnos.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e a súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo

que se estimen oportunas.

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

Consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias con seguimento específico por parte

do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores civicos que fagan que os alumnos tomen maior conciencia de cidadáns e saiban respectar aos compañeiros e superiores

tanto no ámbito académico, laboral e civil

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Apoiaránse as que se organizan e deseñen desde o propio

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

Para o caso de que a CEOU decrete a inasistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada pola COVID-19 prevese continuar o ensino non presencial utilizando a aula Virtual do Centro como ferramenta principal de acceso ao

material docente por parte do alumnado así como sistema de retroalimentación reversible. Enlazaranse vídeos explicativos tanto creados polo

profesor titular como rastreados da internet, proporcionaranse exercícios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de

coñecementos e recomendarase material complementario en cada caso.

Polo que respecta ás probas evaluativas manteranse as previstas na presente programación adaptandoas ás ferramentas que nos facilita o

moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónico da entrega, asi como copia do arquivo resolto
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obxecto de exame.

Os criterios de cualificación e avaliación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares aconsella atender tamén ao aspecto emocional de cada alumno tendo en

conta as particularidades de cada un pero facendo fincapé na importancia de resolver as tarefas puntualmente e consultar os aspectos concretos

que requiran ampliación.

A Guarda, outubro 2020
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0441 Técnica contable 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS LÓPEZ PAZOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O desenvolvemento do presente módulo debemos situalo dentro do primeiro curso do Ciclo medio de Xestión Administrativa, correspondente á

familia profesional de Administración e Xestión.

No R.D 1631/2009 polo que se establece o título de formación profesional de "Técnico en Xesitón Administrativa", establece que a competencia

xeral deste título consiste en: "en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de

atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de

xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental".

Considerando os aspectos básicos deste R.D., desenvólvese e complementa diversos aspectos da ordenación académica a través da normativa

autonómica (Decreto 191/2010, do 28 outubro -DOG nº 226-). De tal maneira que con este módulo, se pretende capacitar os alumnos para:

rexistrar contablemente a documentación soporte correspondente á operativada empresa, en condicións de seguridade e calidade.

Á hora de elaborar a presente programación, falaremos de ter en conta que os alumnos/-ás aos que nos diriximos non teñen coñecementos previos

da materia e que a terminoloxía empregada así como os métodos e técnicas utilizadas lles resultarán nun primeiro momento complicadas.

Pensemos, por exemplo, na contabilidade como un idioma, co seu vocabulario (contas), a súa gramática (regulación, normativa), e a súa práctica -

linguaxe falada- (interpretación da información contable). É por iso que a preparación do presente documento, deberá ser un instrumento de axuda

ao profesor, onde expresar as súas intencións didácticas, os obxectivos que deberá alcanzar, os medios que utilizará para conseguilos así como

as actuacións a realizar no caso de haber diferentes estilos de aprendizaxe na aula. Ao longo do curso, existirán desviacións que nos servirán de

"autocrítica", para mellorar a súa preparación

Na elaboración desta programación, situeina no I.E.S. A Sangriña (A Guarda). No seu amplo abano empresarial, os alumnos/-ás deste ciclo van a

poder atopar un mercado de traballo adaptado ás súas necesidades: administrador das pequenas e medianas empresas en calquera sector da

actividade,.

O I.E.S. A Sangriña, imparte actualmente as ensinanzas da ESO, o Bacharelato; Ensino de Adultos, os Ciclos  das Familias Administrativo,

Automoción e Informática. O centro conta cunha infraestrutura e equipos axeitados para o desenvolvemento do módulo: ordenadores con software

específico e conectados a Internet, retroproxectores, canóns de vídeo e televisión. Igualmente os alumnos/-ás poderán a medida que avanzan nas

súas ensinanzas-aprendizaxes, estar a aplicar os seus coñecementos no medio empresarial - social da zona, podendo visitar distintas institucións,

conseguindo con iso incrementar o seu interese pola materia en particular e conectando a aula co mundo real que conforman o ámbito profesional

e de traballo do técnico que se pretende formar
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0441_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 O patrimonio da empresa.
Elementos e Masas

Estúdase o patrimonio empresarial, o seu concepto xurídico-
económico, os elemen-tos que o compoñen e as masas nas
que se agrupan

19 11 X

2 A metodoloxía contable Estúdase a organización e o soporte físico do rexistro
contable

25 16 X

3 A normativa contable. O PXC
PEME

Introduce o estudo PXC:a súa estrutura, contido e o marco
conceptual

25 16 X

4 Rexistro contable básico na
empresa

Rexistro dos feitos habituais na empresa, utilizando as
normas de valoración do Plan

75 47 X

5 Rexistro a través dunha
aplicación informática

Manexo dunha aplicación de xestión específica (contaplus)
para o rexistro dos feitos contables

15 10 X

Total: 159

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O patrimonio da empresa. Elementos e Masas 19

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exemplos de empresas 2,011.1 Identificar tipo de empresas e o seu sector económico. Fases do ciclo

O feito contable 9,022.1 Identificar elementos contas anuais e clasificalos (ACTIVO, PASIVO,
NETO, GASTO E INGRESO).

2.2 Diferenciar entre orixen de fondos (financiamento) e aplicación de fondos
(investimento)

As masas patrimoniais 8,033.1 Agrupar elementos en masas patrimonais: presentación dun balance, e
análise do equilibrio patrimonial

19TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. PE.1 - Actividade empresarial•

S 5 CA1.2 Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto,
gasto e pagamento, e ingreso e cobramento.

PE.2 - Aplicacións e orixenes de recursos•

N 5 CA1.3 Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación
habituais.

PE.3 - Tipos de empresas•

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

S 5   CA1.4.1 Definironse os elementos patrimoniais dentro do patrimonio PE.4 - Elementos patrimoniais•

S 10   CA1.4.2 Agrupáronse en masas, con elementos patrimoniais dados PE.5 - Agrupación masas•

S 40 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o
patrimonio neto.

PE.6 - As masas patrimoniais, clasificación•

S 5 CA1.6 Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade
empresarial.

PE.7 - Concepto económico patrimonio•

S 25 CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. PE.8 - Elaboracion dun pequeno estado
financieiro

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Actividade empresarial: Actividade económica. Empresa: concepto e tipos. Ciclo económico da empresa

 Patrimonio empresarial e contabilidade: Elementos patrimoniais. Masas patrimoniais.

 A contabillidade: estudio do patrimonio (C.A 1.5)

 Elementos e Masas patrimoniais. O balance como expresión patrimonio (C.A. 1.7)

 Activo, pasivo e patrimonio neto dunha empresa.

 Equilibrio patrimonial.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Exemplos de empresas -
Exemplificarase empresas
que o alumnado coñeza,
identificando o sector
económico o que pertence,
e relatar as suas fases
económico-productivas

Explicacion do tipo de
empresas que existen,
así como o sector
productivo o que
pertencen

• Poñer exemplos de
empresas da sua
contorna, aplicando as
explicacións feitas

• Apuntamentos do
alumnado sobre o
resultado dos exemplos
propostos na clase

• Equipos informáticos
conectados a internet

•

Libro de texto de
referencia

•

PE.1 - Actividade
empresarial

•

PE.3 - Tipos de
empresas

•

9,0O feito contable -
Analizarase un feito
contable, traducíndoo,
razoando o tipo de
elemento que é. No caso
de gastos e ingresos, ver
cando é pagos e cobros.

Explicación de como
conseguimos o
patrimonio empresarial,
en base o patrimonio
persoal. Identificando
os seus componentes
activo, pasivo e neto.

•

Explicación dos gastos
e ingresos, e a sua
relación co neto.
Diferenciación entre
éstes e pagos/cobros

•

Poñer exemplos en
base as explicacións do
patrimonio, e ademais
dada unha lista de
elmentos patrimoniais
identificar se é activo,
paisivo e neto.

•

Resolver exercicios
propostos sobre o
patrimonio empresarial

•

Resolver exercicios
propostos sobre gastos
e ingresos

•

Apuntamentos do
alumnado

•

Resolución de
exercicios

•

Proba escrita•

Libro de texto.• PE.2 - Aplicacións e
orixenes de recursos

•

PE.4 - Elementos
patrimoniais

•

PE.6 - As masas
patrimoniais,
clasificación

•

8,0As masas patrimoniais -
Confeccionarase un
pequeno balance, partindo
duns elementos patrimonais
(previamente agrupados en
masas) e comentar a
situación da empresa a
través da súa comparación.

Explicación do
concepto de masa
patrimonial, e unha vez
feito introducir o
alumnado no estado
financeiro do balance
como expresión do
patrimonio. Con él,
observarase o equilibrio
que ten que darse entre
as masas patrimoniais

• Resolución de
exercicios propostos
sobre masas
patrimoniais, e
elaboración do balance:
recoñecendo o seu
equilbrio financeiro

•

Proba escrita•

Exercicios resoltos,
correxidos na clase

•

Apuntamentos do
alumnado recollidos en
base as explicacións a
mais do profesor

•

Libro de texto.• PE.5 - Agrupación
masas

•

PE.7 - Concepto
económico patrimonio

•

PE.8 - Elaboracion dun
pequeno estado
financieiro

•

19,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A metodoloxía contable 25

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O exercicio económico 1,011.1 Analizar o proceso contable, identificando os distintos libros de acordo ao
establecido no Código de Comercio

As contas e asentos 10,022.1 Analizar feitos contables na empresa, distinguindo elementos
patrimoniais e o seu rexistro segundo a normativa.

O resultado contable: anotación e representación 6,033.1 Rexistrar o resultado contable, diferenciando previante os gastos e
ingresos

Introducción as principais contas anuais 8,044.1 A través dun exercicio completo que incluia o peche, elaborar, dunha
maneira sinxela (agrupacions masas e identificación de resultados) , as
contas anuais principais

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación
española.

PE.1 - O ciclo contable•

S 10 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.

PE.2 - Elemento patrimonial e conta•

S 15 CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por
partida dobre.

PE.3 - Método partida doble•

S 15 CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das
modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

PE.4 - O criterio de cargo e aboamento•

S 10 CA2.5 Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico
para a identificación de erros e omisións nas anotacións das contas.

PE.5 - Balance de comprobación•

S 10 CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. PE.6 - As contas de gastos e ingresos•

0 CA2.7 Definiuse o concepto de resultado contable.

S 10   CA2.7.1 Definiuse o resultado contable en base as suas contas PE.7 - Resultado contable•

S 10 CA2.8 Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. PE.8 - Asentos de peche e apertura•

S 15 CA2.9 Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias,
e da memoria.

PE.9 - Contas anuais•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

 Teoría das contas: concepto, estrutura e tipos de contas.

   Teoría de contas: movemento

   O cadro de contas: situacion dos elementos

 Método por partida dobre.

 Libros contables.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O exercicio económico -
Recoñecerase distintos
exercicios económicos, en
base a actividade da
empresa, así como as fases
do ciclo contable

Explicación dos
distintos exercicios
económicos que poden
ter as empresas
segundo a sua
actividade: futbol,
vitivinicola... En tódolos
casos, o ciclo repitese

• Poñer exemplos de
outras empresas que
poden ter exercicios
diferentes, distiguindo o
seu ciclo

• Apuntamentos do
alumno sobre os
exemplos propostos na
clase.

• Equipos informáticos
conectados a internet

• PE.1 - O ciclo contable•

PE.8 - Asentos de peche
e apertura

•

10,0As contas e asentos -
Analizarase un feito
contable, traducíndoo
mediante unha anotación
en forma de asento:
previamente razoar o tipo
de elemento (e conta) -
distinguindo entre
patrimoniais e de
resultados- e o seu
movemento de cargo e
abono.

Explicación de como
unha vez analizado o
feito contable e
identificados os
elementos patrimonais,
"etiquetámolos"
poñendo unha conta.
Tras isto, e coñecendo
a teoría de cargo e
abono da conta,
faremos o asento

• Resolver exercicios
propostos, do material
elaborado pola
profesora, sobre feitos
ocurridos na empresa
que orixinan asentos
contables

• Exercicios resoltos•

Apuntamentos do
alumnado

•

Proba escrita•

Libro de texto.•

PXC PEMES.•

PE.2 - Elemento
patrimonial e conta

•

PE.3 - Método partida
doble

•

PE.4 - O criterio de cargo
e aboamento

•

6,0O resultado contable:
anotación e representación
- Incidirase nas contas de
gastos e ingresos. para
posteriormente determinalo
resultado do exercicio

Explicar a diferencia
entre contas
patrimoniais e de
resultados. Coas
contas de gastos e
ingresos, determinar o
resultado contable en
forma de asento e a
súa repercusión no
peche de exercicio

• Resolver exercicios
propostos do libro de
texto.

• Apuntamentos do
alumnado

•

Exercicios resoltos•

Proba escrita•

Libro de texto.• PE.6 - As contas de
gastos e ingresos

•

PE.7 - Resultado
contable

•

8,0Introducción as principais
contas anuais

Introducion de forma
sinxela as principais
contas anuais: balance
e PeG. Previamente
elaborarase o balance
de comprobación.

• Resolución de
exercicios que incluian
un ciclo contable para
practicar a elaboración
dos balances, así como
distinguir entre éstes e
a conta de PG

• Apuntamentos do
alumnado

•

Exercicios resoltos•

Proba escrita•

Libro de texto.•

PXC PEMES.•

PE.5 - Balance de
comprobación

•

PE.9 - Contas anuais•

25,0TOTAL

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A normativa contable. O PXC PEME 25

4.3.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. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O PXC PEMES 10,011.1 Manexar correctamente o PXC PEMES

O cadro de contas 10,022.1 Codificar contas

Contas anuais 5,033.1 Coñecer as contas anuais, especialmente o Balance e a Conta de Pérdas
e Ganancias

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA3.1 Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC). PE.1 - A normativa mercantil•

S 10 CA3.2 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. PE.2 - A normativa contable•

S 10 CA3.3 Identificáronse as partes do PXC-PEME. PE.3 - Manexo do plan•

N 10 CA3.4 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME. PE.4 - As partes do Plan•

S 10 CA3.5 Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan. PE.5 - O marco conceptual•

S 10 CA3.6 Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na
asociación e na desagregación da información contable.

PE.6 - O cadro de contas•

S 20 CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-
PEME.

PE.7 - A codificación dos feitos contables•

S 10 CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. PE.8 - Os modelos das contas anuais•

N 10 CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais. PE.9 - Os elementos patrimoniais e o seu
encadre no manexo do Plan

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normalización contable: o plan xeral de contabilidade.

   Manexo do PXC PEMES: identificacion das partes
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Marco conceptual do PXC: principios contables.

 Normas de rexistro e valoración.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0O PXC PEMES -
Identificarase as distintas
partes do PXC PEME (e
distinguindo este doutras
normativas), indicando
aquelas de obrigado
cumprimento

Co manual do PXC
recomenado,
identificarase de forma
visual as partes do
Plan, para
posteriormente explicar
de forma resumida o
seu contido: logo fará
preguntas para
comprobar que a
identificación é correcta

• Separará con "post-its"
as distintas partes do
manual e así ir axiña ó
lugar desexado. E
responderá as
preguntas de
identificación, feitas
pola profesora

•

Resolver cuestións tipo
test prantexadas, sobre
o PXC PEMES

•

Cuestionarios resoltos•

Apuntamentos do
alumnado

•

Proba escrita•

PXC PEMES.•

Libro de texto.•

PE.1 - A normativa
mercantil

•

PE.2 - A normativa
contable

•

PE.3 - Manexo do plan•

PE.4 - As partes do Plan•

PE.5 - O marco
conceptual

•

10,0O cadro de contas -
Situarase os distintos
elementos das contas
anuais nos grupos de cadro
de contas

Con un cadro de
contas, explicar os
distintos grupos nos
que se divide para
posteriormente,
identificar os subgrupos
e dentro de éstes as
contas, poñendo
exemplos e preguntado
sobre éstes para
comprobar o
seguemento

• Cun cadro de contas
diante, subliñar aquelas
contas que de
momento irán a
utilizarse de forma
cotiá.

•

Resolver exercicios
propostos sobre a
búsqueda de códigos e
contas.

•

Exercicios resoltos•

Apuntamentos do
alumnado

•

Proba escrita•

Libro de texto.•

PXC PEMES•

Cadro de Contas•

PE.6 - O cadro de contas•

PE.7 - A codificación dos
feitos contables

•

PE.9 - Os elementos
patrimoniais e o seu
encadre no manexo do
Plan

•

5,0Contas anuais - Analizarase
a estrutura do balance de
situación e conta de PeG
identificando os seus
distintos epígrafes e cubrir
distintos modelos, dados
uns datos

Explicar, tendo diante
os estados financieros
do PXC PEMES, a
estructura e
funcionamento do
Balance e a Conta de P
e G. Identificación dos
outros estados, sen
profundizar.

• Resolver excercicios
propostos sobre o
Balance e o P e G

• Exercicios resoltos•

Proba escrita•

Apuntamentos do
alumnado

•

PXC PEMES•

Libro de texto.•

PE.8 - Os modelos das
contas anuais

•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Rexistro contable básico na empresa 75

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As compras e vendas na contabilidade. Regulación existencias 30,011.1 Aplicar as normas de valoración relacionadas coa actividade da
compravenda e outras que podan afectar o seu rexistro

O inmobilizado na empresa 30,022.1 Aplicar as normas de valoración relacionadas con inmobilizado e outras
que podan afectar a o seu rexistro

As contas anuais no peche de exercicio 15,033.1 Efectuar as operacións tendentes a pechalo exercicio, presentando as
contas anuais

75TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións
básicas das empresas.

PE.1 - Distinguíronse nas operacións
básicas as contas de balance das de
pérdidas e ganancias

•

S 15 CA4.2 Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME. PE.2 - Diferenciouse as contas do grupo 6,
7, 3, 1 e 2 principalmente

•

S 10 CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC-PEME. PE.3 - Consultouse o Plan, para o rexistro
das distintas operacions nun soposto

•

S 45 CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. PE.4 - Rexistrouse os apuntamentos das
operacions básicas nun soposto

•

S 20 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.5 - Operacions dun ciclo económcio•

S 5 CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.6 - Procedementos a seguir na
contabilidade

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compra e venda de mercadorías.

 Existencias de mercadorías.

 Outros gastos e ingresos.

 Inmobilizado material: amortización e baixa contable.

 Fontes de financiamento.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Operacións de fin de exercicio. Pechamento contable.

   Liquidación do IVE dentro das operacións de peche

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0As compras e vendas na
contabilidade. Regulación
existencias - Realizarase
supostos onde o alumnado:
analizan un feito contable,
relacionado coa
compravenda, as súas
existencias e o seu
financiamento, traducíndoo
mediante unha anotación
en forma de asento c

A través do PXC de
PEMES, explicar as
normas de valoración
relacionadas (12ª, 16ª,
9ª e 8ª) poñendo
pequenos exemplos
para a comprensión do
texto.

• Resolver exercicios
propostos sobre as
normas de valoración
con implicación na
compravenda comercial
e as suas existencias,
ademáis dos posibles
aplazamentos no pago-
cobro

• Apuntamentos do
alumnado

•

Proba escrita•

Resolución de
exercicios

•

PXC PEMES.•

Libro de texto.•

Material elaborado polo
profesor.

•

PE.1 - Distinguíronse
nas operacións básicas
as contas de balance
das de pérdidas e
ganancias

•

PE.2 - Diferenciouse as
contas do grupo 6, 7, 3,
1 e 2 principalmente

•

PE.3 - Consultouse o
Plan, para o rexistro das
distintas operacions nun
soposto

•

PE.4 - Rexistrouse os
apuntamentos das
operacions básicas nun
soposto

•

30,0O inmobilizado na empresa
- Realizarse supostos
relacionados coas
inversións na empresa así
como a su financiación

O profesor, a través do
PXC de PEMES,
explicará as normas de
valoración relacionadas
(2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª)
poñendo pequenos
exemplos para a
comprensión do texto.

• Resolver exercicios
propostos, do material
entregado polo
profesor, sobre as
normas de valoración
con implicación na
adquisición e baixa do
inmobilizado asi como a
súa financiación

• Resolución de
exercicios

•

Proba escrita•

Apuntamentos do
alumnado

•

Libro de texto.•

PXC PEMES•

Material entregado polo
profesor.

•

PE.1 - Distinguíronse
nas operacións básicas
as contas de balance
das de pérdidas e
ganancias

•

PE.2 - Diferenciouse as
contas do grupo 6, 7, 3,
1 e 2 principalmente

•

PE.3 - Consultouse o
Plan, para o rexistro das
distintas operacions nun
soposto

•

PE.4 - Rexistrouse os
apuntamentos das
operacions básicas nun
soposto

•

15,0As contas anuais no peche
de exercicio - Realizarse
supostos onde o alumnado
obtén o resultado mediante
o proceso de regularización
e fai un conxunto de
operacións para pechalo
exercicio. Elabórase os
estados financeiros de fin
de exercicio

 pr, a través do PXC
PEMES guiará o
alumnado sobre as
contas anuais e outra
información que deberá
incorporarse os estados
financieros e que está
recollida na 3ª parte do
Plan. Explicará con
pequeños exemplos, o
procedemento do
peche de exercicio e
operacións anexas

• Resolver exercicios
propostos, do material
eentregado polo
profesor, sobre os
estados financieros e o
peche do exercicio

• Apuntamentos do
alumnado

•

Resolución de
exercicios

•

Proba escrita•

Material entregado polo
profesor.

•

Libro de texto.•

PXC PEMES•

PE.2 - Diferenciouse as
contas do grupo 6, 7, 3,
1 e 2 principalmente

•

PE.3 - Consultouse o
Plan, para o rexistro das
distintas operacions nun
soposto

•

PE.4 - Rexistrouse os
apuntamentos das
operacions básicas nun
soposto

•

PE.5 - Operacions dun
ciclo económcio

•

PE.6 - Procedementos a
seguir na contabilidade

•

75,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Rexistro a través dunha aplicación informática 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas específicas, e valora a súa eficiencia na xestión do plan de contas. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introdución a unha aplicación de xestión 5,011.1 Coñecer unha aplicación informatica tipo, para que dada outra o
alumnado poda desenvolverse con soltura

Operativa dentro dunha aplicación contable informática 5,022.1 Manexar unha aplicación informática específica, introducindo as
operacións básicas estudadas noutras unidades

Utilización dos asentos predefinidos 5,033.1 Identificar e construir asentos tipo que o alumnado comprobe que se
repiten

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA5.1 Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan
da documentación soporte, seguindo os procedementos establecidos.

PE.1 - Codificacion dos documentos•

N 10 CA5.2 Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos,
seguindo os procedementos establecidos.

PE.2 - Comprensión asentos predefinidos•

S 15 CA5.3 Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

PE.3 - Procedemento de uso na aplación•

N 15 CA5.4 Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente. PE.4 - Baixadas de elementos na aplicación•

S 15 CA5.5 Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

PE.5 - Introducion asentos predefinidos•

S 15 CA5.6 Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de
acordo coa natureza económica da operación.

PE.6 - Comprobación de incluir todos os
datos nos campos da aplicación

•

N 5 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.

PE.7 - Resolución de imprevistos•

S 5 CA5.8 Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos
respectivos, así como da colección de apuntamentos predefinidos.

PE.8 - Copia de seguridades•

N 5 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.

PE.9 - Administración do material xerado
pola aplicación

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión das partidas contables nunha aplicación informática.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Operacións de mantemento básico de aplicacións

 Asentamentos predefinidos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Introdución a unha
aplicación de xestión -
Presentarase un entorno
informatico coas
distintación funcions e
utilidades que poidan
utilizarse

Explicacion do entorno
no que vai
desenvolverse o
alumnado, así como
todos os procesos de
guardado e custodia da
información

• Utilización da aplicación
informatica, seguindo
as instruccións
propostas polo profesor
e en base ó manual
elaborado: o final
responderá a unhas
cuestions prantexadas
tipo test

• Apuntamentos do
alumnado

•

Cuestionarios resoltos•

Equipos informaticos,
previamente cargado
cunha versión
educativa do A3.

•

Manual da aplicación.•

PE.7 - Resolución de
imprevistos

•

PE.8 - Copia de
seguridades

•

PE.9 - Administración do
material xerado pola
aplicación

•

5,0Operativa dentro dunha
aplicación contable
informática - A través dunha
aplicación informática (tipo
CONTAPLUS), y dado un
suposto preto a realidade,
identificar os elementos do
documento
mercantil/financeiro e picalo
asento. Farase a copia de
seguridade e puntearase a
documentación xerada,
para evitar imprecisións

Nun suposto pequeno
coas principais
operacións e
documentación
pertinente, explicarase
as principais funcions
do programa manexado
para o cal contarase
cun manual.

• Utilizará a aplicación
informática, seguindo o
manual e rexistrando os
apuntamentos do
suposto propostos para
que o fin pechalo
exercicio e gardar unha
copia de seguridade

• Apuntamentos do
alumno

•

Copia de seguridade
sobre o suposto
proposto para manexar
a apliación informática

•

Presentacion dos
estados financieiros do
suposto

•

Manual da aplicación.•

Equipos informaticos,
previamente cargado
cunha versión
educativa do A3.

•

PE.1 - Codificacion dos
documentos

•

PE.3 - Procedemento de
uso na aplación

•

PE.4 - Baixadas de
elementos na aplicación

•

PE.6 - Comprobación de
incluir todos os datos nos
campos da aplicación

•

5,0Utilización dos asentos
predefinidos - Explicar a
utilidades de asentos tipos
para un manexo máis
rapido das aplicacións
informaticas

No suposto preparado
para a comprensión da
mecanización contable,
incluirase os asentos
predefinidos: tal que
tras explicar un tipo
deles o alumnado
repetira outro
semellante

• Elaborar e aplicar os
asentos predefinidos no
suposto creado para a
practica de
mecanización contable:
presentando a sua
estructura

• Presentación da
estructura dos
predefinidos

•

Apuntamentos do
alumnado

•

Manual da aplicación.•

Equipos informaticos,
previamente cargado
cunha versión
educativa do A3.

•

PE.2 - Comprensión
asentos predefinidos

•

PE.5 - Introducion
asentos predefinidos

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Patrimonio Contable e Metodoloxía:

-Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento

-Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial

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

-Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade empresarial

-Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais

-Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e

identificouse a súa estrutura

-Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre

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

-Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico para a identificación de erros e omisións nas anotacións das

contas

-Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos

-Definiuse o concepto de resultado contable

-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura

-Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria

Normativa contable: O PXC PEMES

-Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable

-Identificáronse as partes do PXC-PEME

-Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan

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

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

-Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME

Rexistro e mecanización de feitos económicos básicos:

-Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME

-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXCPEME.

-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico

-Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos

-Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos, seguindo os procedementos establecidos

-Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos

-Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos respectivos, así como da colección de apuntamentos

predefinidos

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións dos alumnos/-ás se obterá polos seguintes conceptos:

- Proba final de cada un dos trimestres, que de forma global recollan todos os contidos temporalizados en cada avaliación.

- Participación na clase: valorar a participación do alumnado en clase, as súas intervencións, explicacións sobre actividades e exercicios propostos

tendo en conta o grao de interese e participación.

- Resto:

> Notas en grupo: cualificacións obtidas naqueles traballos e actividades que se realicen en grupo.

> Informe de apuntamentos, traballos, exercicios e actividades.

> Controis, exames parciais ou exercicios curtos, a través dos cales se poderá constatar a evolución do alumno/a

> Resolución de exercicios, actividades, traballos e probas individuais (escritas e orais). Tratarase de avaliar o grao de coñecementos e actitudes

adquiridos

As cualificacións obtidas polos conceptos anteriores unificaranse nunha soa nota, de tal maneira que un peso do 10% desta será para o epígrafe

"Participación na clase",  un 20% será polos exercicios, traballos, controis ou similares realizados durante o trimestre (epígrafe "Resto") e a "Proba

final" do trimestre terá un 70% do peso na nota final.

A nota final do módulo, obterase a través da media ponderada das distintas cualificacións obtidas nas distintas avaliacións, sendo a ponderación a

seguinte:

> 1ª Avaliación: 25%

> 2ª Avaliación: 35%

> 3ª Avaliación: 40%

Nesta poderá influír, en caso de aproximación ao 5 (aprobado), que o alumno/-a interviñese dun xeito significativo (traballos, saídas á pizarra,

investigación, dúbidas...).

En cada período trimestral, o alumnado terá unha cualificación para o conxunto das unidades comprendidas nese período. No caso de non acadar

un mínimo de cualificación (5) fará a recuperación a través da superación do seguinte trimestre, xa que a avaliación considérase "continua". Se no

último trimestre non supera o módulo, o recuperará no período sinalado para o efecto no mes de xuño a través de actividades de recuperación e

dunha proba escrita final.

Esta información foi comunicada o alumnado o comezo de curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a terceira avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado que

servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán entre a data da terceira avaliación parcial e a

data da avalación final. As actividades de recuperación, deste módulo realizaránse nun periodo non superior a tres semanas (DOGA, Nº 136 - 12

xullo, 2011) .
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Se o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránselle actividades de

recuperación ó longo do curso seguinte.

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

Os alumnos que perdesen o dereito de avaliación continua, por razón de inasistencia reiterada, de tal maneira que non sexa posible utilizar os

instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terán dereito a realizar unha proba extraordinaria, previa a avaliación final.

O número de faltas que implica a perda do dereito de avaliación continua nun determinado módulo, será do 10% da súa duración total (art. 25 orde

12 xullo 2011).

O devandito alumnado non terá dereito a realizalas correspondentes actividades de recuperación para este módulo, a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da mencionada Orde 12 xullo (Resolución 4 agosto 2016, desenvolvemento ciclos formativos curso 2016/2017)

A proba extraordinaria de avaliación, será de caracter obxectivo: sobre toda a programación do módulo. Para estes alumnos a nota final,formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superalo módulo (expresada con números enteiros, redondeada a

unidade máis próxima)

Dita proba extraordinaria, comprenderá:

-Unha proba escrita, dun exercicio completo de contabilidade

-Un traballo sobre a mecanización dun suposto de ciclo completo

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

O seguimento realizarase cubrindo, ó menos mensualmente, a "táboa de seguimiento de programacións" comparando o programado co acadado,

e comentando as distintas desviacións. Isto facilita a adecuación das programacións para o seguinte curso académico, así como unha maior

información ó profesorado entrante. Para comentalo segumiento, realizarase a correspondente reunión no departamento de Administración.

A temporalización programada para ó conxunto das distintas unidades de traballo, agrupadas por bloques temáticos, e que compararei co dia a día

das sesións:

Unidades            Datas                                     Total sesións

UT1, UT2                                16 setembro - 21 novembro                 45

Proba 1ª Avaliación

UT3                                                               22 novembro - 27 xaneiro                      34

UT4 (Primera parte: Existencias)             30 xaneiroro-  3 marzo                           22

Proba 2ª Avaliación

UT4 (Segunda parte: Inmobilizado, Peche) 6 marzo - 4 abril                   23

UT5                7 abril - 31 maio                                      35

Proba 3ª Avaliación

Total sesións                                                                                                                159
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante o primeiro mes dende o comenzo das actividades lectivas do módulo, realizarei unha avaliación inicial que terá como obxetivo fundamental

indagar sobre as características e nivel de competencias que presenta o alumnado en relación con os resultados de aprendizaxe (capacidades

terminais)

Dita avaliación realizareina a través duns cuestionarios ou preguntas xeneralistas máis cercanas os contidos da materia. Hemos de ter en conta

que ista é unha nova disciplina, salvo que o alumnado proceda doutros ciclos o que non superasen o bacharelato (existe unha materia de

economía)

Esta avaliación, non levará en ningún caso consigo unha cualificación.

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

As medidas consistirán básicamente, na atención personalizada na aula, e no establecemento de tarefas complementarias con seguemento do

profesor.

No caso de existencia de alumnado con necesidades educativas específicas, e en canto á avaliación, e segundo o especificado para estas

ensinanzas profesionais na normativa existente: a adecuación das actividades formativas, así como dos criterios e os procedementos de avaliación

cando o ciclo formativo vaia ser cursado por alumnado con algún tipo de minusvalidez, garantirase o acceso ás probas de avaliación. Esta

adaptación, en ningún caso supoñerá a supresión de resultados de aprendizaxe (capacidades terminais) e obxectivos xerais do ciclo que afecten á

adquisición da competencia xeral do título

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA.

- Elaborando de forma autónoma e a través do diálogo con outros, principios xerais de valor que axuden a axuizar criticamente a realidade.

- Detectando e criticando aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas sociais vixentes.

Estes temas, é doado que xurdan a través dos impostos: ao establecerse a tipoloxía de persoas, empresas e entidades á hora de definir o suxeito

pasivo (IVE).

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS OS DOUS SEXOS

- Posibilidade de identificar situacións nas que se produce este tipo de discriminación e de analizar as súas causas.

- O rexeitamento ás desigualdades e discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo.

Ó igual que no caso anterior, falaremos no caso do IVE ou do IRPF

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Que comprendan e analicen as repercusións das actividades humanas na natureza

- Análise dos problemas ambientais e o que supón a globalización como estratexia para a solución destes.

Determinadas empresas contaminantes, deberán dotar unha provisión "ambiental" no caso de que sexan sancionadas por enviar substancias

tóxicas ó medioambente. Igualmente, comentaríase o caso do "Tratado de Kioto", onde os países máis contaminantes (desenvolvidos), deberán

adquirir dereitos aos en proceso de desenvolvemento, xa que superaron os límites establecidos para eles.
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EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

- Pódese fomentar a responsabilidade dos alumnos/-ás como consumidores.

- Rexeitamento ao consumismo e a degradación ao medioambente.

- Desenvolvemento integral dos mozos favorecendo a reciclaxe e o uso axeitado dos materiais no centro

As compras realizadas polas empresas, as súas vendas, os envases e embalaxes necesarias para o seu transporte: todos eles, son motivos de

inicio nunha conversación para concienciar aos nosos alumnos/-ás sobre este tema; a parte do xa comentado no punto anterior das provisións

ambientais.

EDUCACIÓN PARA EUROPA

- Fomentarase o desenvolvemento da identidade europea.

- Actitudes contrarias ao racismo, xenofobia e intolerancia entre os pobos

A cada vez maior aplicación dunha lexislación "supranacional" derivada dende institucións europeas, pode estar a derivar cara a unha

conversación na que se trate os temas relacionados coa unión europea, e implicitamente dos europeos e a súa forma de vivir. A reforma contable

iniciada no 2005 para as grandes empresas que cotizan e forman parte de grupos de sociedades, viviuse no exercicio 2008, para todo tipo de

empresas ao modificarse o PXC. Neste caso, o sentimento, xa non como unha nación, senón como unha entidade moito maior, axudará a

entender moito máis o motivo deste cambio de lexislación.

EDUCACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

Partindo de artigos obtidos en prensa especializada ou na sección económica dos distintos diarios, trataremos de que o alumno/-a mostre unha

actitude crítica

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Poderemos realizar ó longo do curso distintas tarefas para afianzar os conceptos desenvolvidos nas distintas unidades, así:

-Exposición nos taboleiros de anuncios da aula e talleres de diversos recortes de prensa referentes ao ámbito contable, fiscal, financeiro ou

calquera outra temática de interese. A través deles, o alumno/-a poderá identificar os contidos da materia nas distintas noticias alí expostas,

provocando un posterior debate na aula.

-Actividades relacionadas co autoemprego (charlas informativas de organismos público). Non debemos descartar que os alumnos/-ás do ciclo

formativo constitúan a súa propia empresa. Nestas exposicións poden escoitar experiencias doutros empresarios, descubrir as axudas que

poderían obter da administración se cumpren determinadas circunstancias, e mesmo as posibilidades de mercado non explotado.

-Visitas a empresas e organizacions de ámbito público.

-Actividades relacionadas co comercio xusto e consumo responsable
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10.Outros apartados

10.1) Información sobre a publicidade da programación

O comenzo de curso, o profesor comunicoulle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo

Tamén indicalles onde poden atopar toda a información relativa o curriculo da materia pertencente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos

aspectos que lle podan interesar do titulo:

http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOE/Administraci%C3%B3n%20e%20xesti%C3%B3n/CM%20Xestion%20administrativa.pdf

10.2) Bibliografía do módulo

Neste módulo, introduce ó alumando na contabilidade polo cal é necesario que o alumno/-a, se familiarice co uso do Plan Xeral Contable (de

PEMES)

Como elemento de referencia principal se utilizarán libros de texto acordes ao currículo do módulo, principalmente o da Editorial Paraninfo "A

Técnica Contable".

Con este obxectivo primordial, o alumno/-a utilizará nas prácticas propostas así como en todos aqueles debates formulados en clase o P.X.C.,

como material imprescindible de consulta, logrando con iso que adquiran práctica no seu manexo e un sistema de busca de información que lles

permita, en posteriores temas, unha máis doada e rápida comprensión.

Tamén utilizará unha aplicación informática (tipo "A3"-versión educativa) para a cal, guiarase a través dun manual.

A contabilidade como materia social, é unha materia viva: polo que estaremos atentos a toda normativa nova que durante o curso saia publicada.

Ésta emitese polo ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas): polo que visitaremos a súa páxina web de cotio, establecéndo deste

xeito unha costume por parte do alumnado

A continuación saliéntase a Bibliografía de referencia, para a preparación do módulo, entre a que se considera básica

-Plan General de Contabilidad. R.D. 1514/2007, de 16 noviembre.

-Plan General de Contabilidad Pequeñas y Medianas Empresas. R.D.1515/2007, de 16 noviembre

-Plan General de Contabilidad y de PYMES 2008. Editorial Pirámide. Edición más actualizada

-ALONSO PEREZ, A y POUSA SOTO, R  Casos prácticos del nuevo Plan General de Contabilidad para PYMES

-VEGA GONZÁLEZ, F. Contaplus. Guía práctica. Anaya Multimedia, (edición máis actualizada)

Irase engadindo, á bibliografía anterior, os distintos Manuais que o xornal "CINCO DÍAS", establece para cada exercicio económico,

Como actividades complementarias, se recomendará a lectura de revistas especializadas, como por exemplo:

-REVISTA CONTABLE (Edición digital:revistacontable.wke.es)

-REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS. Ed. CEF.

-REVISTA CEF GESTIÓN.

Ás que se engadirán outras más xeneralistas, pero en las que se obtén artigos moito máis comprensibles, e cun lenguaxe cotidiá e accesible,

como:

-REVISTA EMPRENDEDORES

-REVISTA BALANCE MERCANTIL Y EMPRESARIAL. Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de Galicia.
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-XORNAL "EL PAIS", en su sección de negocios.

Así como a consulta a diversas páxinas web nas que o alumno/-a atopará diversa información sobre a materia tratada:

-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: www.aeca.es

-BOLSA DE MADRID: www.bolsamadrid.es

-CENTRO DE INFORMACIÓN Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS (CIRCE): www.circe.es

-DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICA DE LA PYME: www.ipyme.org

-GUIA EMPRESARIAL ESADE: www.esade.es/guiame/

-INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y ADUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC): www.icac.meh.es

Estas fontes, xunto cos materiais empregados e detallados en cada unidade de forma específica (pizarra, apuntamentos, canon video, internet -con

páxinas web específicas e blogs para o curso-) completarán a posta en práctica da programación do módulo.

10.3) Ensino non presencial

No caso de que a CEOU decrete a non asistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada polo COVID-19, se prevé continuar co ensino non presencial utilizando básicamente as seguintes ferramentas ferramentas:

¿ Aula Moodle do Centro como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte do alumnado, así como sistema de

retroalimentación. Enlazaranse vídeos explicativos tanto confeccionados polo profesor titular como rastrexados de internet; proporcionaranse

exercicios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos, e recomendarase material complementario en

cada caso.

¿ Clases en streaming usando o software corporativo Cisco Webex, cunha dobre función:

o Nun horario prederminado sustituto, pero equivalente, ao horario presencial, para todo o alumnado pertencente ao grupo, con asistencia

obrigatoria.

o Clases a un grupo reducido de alumnos ao modo de titorías conxuntas de apoio e reforzo para a solventar dúbidas e incomprensións froito

das dificultades nos contidos ou nos medios ao noso dispor para comunicármonos.

¿ Sistema de mensaxería instantánea para o apoio inmediato e titoría na resolución de dúbidas individuais respecto da solución ás tarefas

marcadas.

Polo que respecta ás probas avaliativas, manteranse as previstas na programación ordinaria, adaptándoas ás ferramentas que nos facilita o

Moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónicovda entrega así como copia do/s arquivo/s resolto/s

obxecto de cada exame.

Os criterios de cualificación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares amosou as dificultades que o ensino non presencial presenta en diferentes

facetas (medios técnicos e de habitabilidade, aptitudes e actitudes persoais do alumnado, posibilidades de reforzo na aprendizaxe, etc) polo que

aconsella atender tamén de perto ao respecto e atención emocional de cada alumno tendo en conta as súas propias particularidades e facendo

fincapé na importancia de observar rutinas similares ás cotiás presenciais e a resolver as tarefas puntualmente, como forma de fixar un

compromiso entre o ensino (do docente) e a aprendizaxe (do alumno).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0442 Operacións administrativas de recursos humanos 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN VÁZQUEZ GUZMAN

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que leva a cabo o

departamento de recursos humanos. A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo, e as competencias

profesionais, persoais e sociais.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0442_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 O departamento de Recursos
humanos. A normativa laboral

Estudaremos as funcions do departamento  e as normas
laborais.

20 14 X X

2 O contrato de traballo e as suas
modalidades

Estudaremos a contratación laboral 54 40 X

3 O sistema da Seguridade Social
e a retribución laboral

Estudaremos a Seguridade Social, nóminas e documentos de
cotización.

55 40 X X

4 Prevención de riscos laborais na
area de Recursos Humanos

Estudaremos a prevención de riscos laborais. 18 6 X

Total: 147

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O departamento de Recursos  humanos. A normativa laboral 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada. SI

RA2 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación
xerada. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Resumo sobre as funcións do departaamento de R.H. e
realización de comunicados, o alumnado formaliza un
expediente persoal.

10,011.1 O alumnado recoñece a importancia do dpto de R.H. e identificación e
xestión da documentación relativa ó proceso de selección, formación,
motivación e absentismo.

Resumo sobre a normativa laboral e debate sobre os dereitos
e as obrigas dos empresarios e dos traballadores.

4,022.1 Síntese sobre as principais leis laborais, os tribunais laborais
administración laborl e identificación da normativa laboral que afecta o
persoal traballador.

Manexo do Estatuto dos traballadores e un convenio colectivo 6,033.1 Saber buscar información e interpretala no E.T. e nun convenio colectivo.

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais. PE.1 - Contidos teóricos sobre a
organización das relacións laborais

•

S 5 CA1.2 Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos humanos, así
como as principais políticas de xestión do capital humano das organizacións.

PE.2 - Recoñecer as funcións e a
organización do dpto de Recursos Humanos

•

S 5 CA1.3 Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección. PE.3 - Identificar as técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

S 5 CA1.4 Caracterizáronse os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun
proceso de selección, utilizado as canles convencionais ou telemáticas.

PE.4 - Entrevista de traballo, presentación
currículo

•

S 5 CA1.5 Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un
proceso de selección de persoal.

PE.5 - Resumo do proceso de selección de
persoal.

•

S 5 CA1.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante, e elaboráronse os informes apropiados.

PE.6 - Elaboración dun informe•

S 5 CA1.7 Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre
formación, desenvolvemento, compensación e beneficios, así como a de interese xeral para
o persoal.

PE.7 - Manexo da base de datos•

S 5 CA1.8 Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo
emprego.

PE.8 - Unha lista de tarefas elaboradas polo
profesorado donde o alumnado fai a
compilación que se lle pide

•

S 5 CA1.9 Realizáronse consultas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráronse
listaxes e informes sobre diversos datos de xestión do persoal.

PE.9 - Elaborar un expediente persoal•

S 5  CA1.10 Aplicáronse os criterios, as normas e os procesos de calidade establecidos, na
procura dunha xestión eficaz.

PE.10 - Revisión da documentación xerada•

S 5 CA2.1 Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos
plans de carreira do persoal.

PE.11 - Síntese das características dos
plans de formación continua

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.2 Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación
(manuais, listaxes, horarios e follas de control).

PE.12 - Elaboración da documentación para
actividades de formación.

•

S 5 CA2.3 Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes,
preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de formación nun caso
empresarial dado, e contactouse con elas.

PE.13 - Manexo da páxina Web.•

S 5 CA2.4 Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa
contía e dos seus requisitos.

PE.14 - Manexo da páxina Web.•

S 5 CA2.5 Organizáronse listaxes de actividades de formación e reciclaxe en función de
programas subvencionados.

PE.15 - Manexo da información.•

S 5 CA2.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante.

PE.16 - Manexo da información.•

S 5 CA2.7 Actualizouse a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e
beneficios, así como a de interese xeral para o persoal, nas canles de comunicación
internas.

PE.17 - Manexo de E.T., convenio colectivo
e normas internas da empresa.

•

S 5 CA2.8 Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal. PE.18 - Actualizar o expediente persoal.•

S 5 CA2.9 Realizáronse consultas básicas das bases de datos cos filtros indicados, e
elaboráronse listaxes e informes.

PE.19 - Elaboración de informes.•

S 5  CA2.10 Aplicouse ao seu nivel a normativa de protección de datos relativa á seguridade, a
confidencialidade, a integridade, o mantemento e a accesibilidade á información.

PE.20 - Indicar a normativa de protección de
datos, seguridade, confidencialidade....

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fontes da normativa laboral.

 Funcións do departamento de recursos humanos.

 Políticas de xestión de captación do capital humano na empresa.

 Fontes externas e internas de recrutamento.

 Métodos de selección de persoal: probas de selección, entrevista, dinámica de grupos e centros de avaliación.

 Adaptación ao novo emprego.

 Subvencións. Fontes de subvencións.

 Políticas de xestión de persoal.

 Políticas e procedementos administrativos relacionados coa motivación e coa formación.

 Principais técnicas de formación empresarial.

 Entidades de formación.

 Control das compensacións, os incentivos e os beneficios do persoal.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Resumo sobre as funcións
do departaamento de R.H.
e realización de
comunicados, o alumnado
formaliza un expediente
persoal. - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades.

Resumo do tema e
realización de
exercicios do libro de
texto.

•

Avaliación sobre o tema
exposto.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos.

• Equipos informáticos
con conexión a internet,
video-proxector, libro
de texto.

• PE.1 - Contidos teóricos
sobre a organización das
relacións laborais

•

PE.2 - Recoñecer as
funcións e a
organización do dpto de
Recursos Humanos

•

PE.3 - Identificar as
técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

PE.4 - Entrevista de
traballo, presentación
currículo

•

PE.5 - Resumo do
proceso de selección de
persoal.

•

PE.6 - Elaboración dun
informe

•

PE.7 - Manexo da base
de datos

•

PE.8 - Unha lista de
tarefas elaboradas polo
profesorado donde o
alumnado fai a
compilación que se lle
pide

•

PE.9 - Elaborar un
expediente persoal

•

PE.10 - Revisión da
documentación xerada

•

PE.12 - Elaboración da
documentación para
actividades de
formación.

•

PE.13 - Manexo da
páxina Web.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Resumo sobre a normativa
laboral e debate sobre os
dereitos e as obrigas dos
empresarios e dos
traballadores. -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Resumo do tema,
realización dos
exercicios do libro de
texto.

•

Cada alumno abre un
expediente persoal e
vai añadindo a
documentación de que
consta.

•

Síntese do tema e
exercicios resoltos

• Equipos informáticos
con conexión a internet,
video-Proxector, libro
de texto, documentos.

• PE.1 - Contidos teóricos
sobre a organización das
relacións laborais

•

PE.2 - Recoñecer as
funcións e a
organización do dpto de
Recursos Humanos

•

PE.3 - Identificar as
técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

PE.11 - Síntese das
características dos plans
de formación continua

•

PE.12 - Elaboración da
documentación para
actividades de
formación.

•

PE.13 - Manexo da
páxina Web.

•

PE.14 - Manexo da
páxina Web.

•

PE.15 - Manexo da
información.

•

PE.16 - Manexo da
información.

•

PE.17 - Manexo de E.T.,
convenio colectivo e
normas internas da
empresa.

•

PE.18 - Actualizar o
expediente persoal.

•

PE.19 - Elaboración de
informes.

•

PE.20 - Indicar a
normativa de protección
de datos, seguridade,
confidencialidade....

•

6,0Manexo do Estatuto dos
traballadores e un convenio
colectivo - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades.

Utiliza o E.T., e un
convenio para saber
como se valora a
motivación no traballo,
o absentismo laboral a
sua penalización, a
formación continua do
traballador....

• Exercicios resoltos.• Equipos informáticos
con conexión a internet,
video-Proxector, libro
de texto, documentos.

• PE.7 - Manexo da base
de datos

•

PE.8 - Unha lista de
tarefas elaboradas polo
profesorado donde o
alumnado fai a
compilación que se lle
pide

•

PE.11 - Síntese das
características dos plans
de formación continua

•

PE.15 - Manexo da
información.

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O contrato de traballo e as suas modalidades 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentación e exposición con medios tradicionais e
informáticos do contrato de traballo e as suas modalidades.
Utilizar a páxina web dos organismos relacionados co tema e
actualizar a contratación laboral.

15,011.1 Recoñecer os contratos máis comúns e saber utilizare a páxina Web e
posta o día da reforma laboral.

Cumprimentación de contratos laborais, elixindo o tipo máis
adecuado.

20,022.1 Confeccionar a documentación relativa ó proceso de contratación laboral
e recoñecer as variacións da situación laboral.

Resolución e cálculo de casos prácticos das variacións da
situación laboral. e afiliación e alta dos traballadores na
Seguridade Social e cotización a S.S.

19,033.1 Cálculos relativos a la finalización da contratación laboral e tramitación de
afiliacións, altas e baixas na S.S. utilizando a páxina Web.

54TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais establecidas na
Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e nos contratos.

PE.1 - contidos teórico-prácticos sobre as
condicións laborais establecidas na
Constitución, E.T., convenios colectivos e
contratos de traballo.

•

S 30 CA3.2 Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais
máis habituais segundo a normativa laboral.

PE.2 - Contidos teórico sobre o proceso de
contratación e as modalidades de contratos
máis habituais.

•

S 30 CA3.3 Formalizáronse os contratos laborais. PE.3 - Cumprimentar contratos de traballo.•

S 5 CA3.4 Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organismos públicos
correspondentes.

PE.4 - Manexo da páxina Web.•

S 10 CA3.5 Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social. PE.5 - Saber afiliar e dar de alta un
traballador na S.S.

•

S 4 CA3.6 Obtivéronse as táboas, os baremos e as referencias sobre as condicións laborais:
convenio colectivo, bases e tipos de cotización á Seguridade Social, e retencións do IRPF.

PE.6 - Utilizar taboas, baremos sobre as
condicións laborais.

•

S 1 CA3.7 Aplicáronse as normas de cotización á Seguridade Social referentes a condicións
laborais, prazos de pagamento e fórmulas de aprazamento.

PE.7 - Como aplicanse as normas de
cotización.

•

S 12 CA3.8 Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os elementos
básicos da liquidación.

PE.8 - Recoñecer a modificación,
suspensión e extinción do contrato laboral, a
sua liquidación.

•

S 2 CA3.9 Rexistrouse a información xerada nos respectivos expedientes de persoal. PE.9 - Elaboración continua dun expediente
persoal.

•

S 1  CA3.10 Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na
xestión e na conservación da información.

PE.10 - Valorar a importancia dos prazos, a
confidencialidade, seguridade e dilixencia
na xestión e conservación da información.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.e) Contidos

Contidos

 Forma do contrato.

 Modalidades de contratación.

 Xornada de traballo e calendario laboral.

 Proceso e procedemento de contratación laboral. Rexistro.

 Afiliación e alta na Seguridade Social.

 Documentación e formalización do contrato de traballo.

 Suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Liquidación.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Presentación e exposición
con medios tradicionais e
informáticos do contrato de
traballo e as suas
modalidades. Utilizar a
páxina web dos organismos
relacionados co tema e
actualizar a contratación
laboral. - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades.

Cumprimenta contratos
laborais resolvendo os
exercicios do libro e os
entregados polo
profesorado.

•

Avaliación sobre
cumprimentación dos
contratos laborais.

•

Sabe cumprimentar
contratos laborais,
resolve os exercicios.

• Equipos informáticos
con conexión a internet,
video-Proxector, libro
de texto, documentos.

• PE.1 - contidos teórico-
prácticos sobre as
condicións laborais
establecidas na
Constitución, E.T.,
convenios colectivos e
contratos de traballo.

•

PE.2 - Contidos teórico
sobre o proceso de
contratación e as
modalidades de
contratos máis habituais.

•

PE.3 - Cumprimentar
contratos de traballo.

•

PE.4 - Manexo da páxina
Web.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Cumprimentación de
contratos laborais, elixindo
o tipo máis adecuado. -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Cumprimenta contratos
laborais resolvendo os
exercicios do libro e os
entregados polo
profesorado

•

Avaliación sobre
comprimentación dos
contratos laborais.

•

Sabe cumprimentar
contratos laborais,
resolve ps exercicios

• Equipos informáticos
con conexión a internet,
contratos, libro de texto.

• PE.1 - contidos teórico-
prácticos sobre as
condicións laborais
establecidas na
Constitución, E.T.,
convenios colectivos e
contratos de traballo.

•

PE.2 - Contidos teórico
sobre o proceso de
contratación e as
modalidades de
contratos máis habituais.

•

PE.5 - Saber afiliar e dar
de alta un traballador na
S.S.

•

PE.6 - Utilizar taboas,
baremos sobre as
condicións laborais.

•

PE.7 - Como aplicanse
as normas de cotización.

•

PE.8 - Recoñecer a
modificación, suspensión
e extinción do contrato
laboral, a sua liquidación.

•

PE.9 - Elaboración
continua dun expediente
persoal.

•

PE.10 - Valorar a
importancia dos prazos,
a confidencialidade,
seguridade e dilixencia
na xestión e
conservación da
información.

•

19,0Resolución e cálculo de
casos prácticos das
variacións da situación
laboral. e afiliación e alta
dos traballadores na
Seguridade Social e
cotización a S.S. -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Cumprimentar
contratos laborais
resolvendo os
exercicios do libro e os
entregados polo
profesorado.

•

Avaliación sobre
cumprimentación dos
contratos laborais.

•

Sabe cumprimentar
contratos laborais,
resolve os exercicios.

• Equipos informáticos
con conexión a internet,
video-Proxector, libro
de texto, documentos.

• PE.3 - Cumprimentar
contratos de traballo.

•

PE.4 - Manexo da páxina
Web.

•

54,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sistema da Seguridade Social e a retribución laboral 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. SI

RA5 - Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición con medios tradicionais do sistema da S.S. e
inscripción, variación e baixas das empresas na S.S

8,011.1 Identificación dos fins da S.S. e cumprimentar altas, variacións de datos e
baixas das empresas na S.S.

Utilización de internet para buscar o S.M.I. e o IPREM,
convenios colectivos, recollida de datos sobre control
presencial e incapacidade temporal e permisos.

21,022.1 Manexo e actualización de datos sobre salarios, IPREM, e convenios
colectivos e analizar o recibo de salarios, diferenciando os devengos salariais
e non salariais, cálculo das bases de cotización e de o IRPF.

Cumprimentación de nóminas con múltiples variantes e
organización das nóminas realizadas e en base a elo
cumprimentar os TC1 e TC2 e tamén os cocumentos de pago
do IRPF a Facenda.

26,033.1 Confeccionar recibos de salarios con diferentes características e
confeccionar TC1 e TC2 e outros documentos de cotización.

55TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e
diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

PE.1 - Contidos teóricos de retribución e
cotización do traballador.

•

S 5 CA4.2 Distinguíronse os réximes da Seguridade Social. PE.2 - Distinguir os diferentes rexímenes da
S.S.

•

S 12 CA4.3 Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non
salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias.

PE.3 - Identificar as técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

S 25 CA4.4 Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións salariais e
das situacións que máis comunmente as modifican.

PE.4 - Contidos prácticos de cálculos de
bases de cotización.

•

S 35 CA4.5 Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización. PE.5 - Cumprimentar correctamente o
recibo de salarios.

•

S 3 CA4.6 Tivéronse en conta os prazos establecidos para o pagamento de cotas á Seguridade
Social e para retencións, así como as fórmulas de aprazamento, segundo os casos.

PE.6 - Identificar os prazos de pagamento a
S.S. e das retencións.

•

S 6 CA4.7 Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control. PE.7 - Obter os recibos de salarios e
documentos de cotización e listaxes de
control.

•

S 1 CA4.8 Creáronse os ficheiros de remisión electrónica, tanto para entidades financeiras
como para a Administración.

PE.8 - Manexo dos ficheiros.•

S 1 CA4.9 Valoráronse as consecuencias de non cumprir os prazos previstos na presentación
de documentación e pagamento.

PE.9 - Valorar e cumpri os prazos de
presentación de documentación e
pagamento.

•

S 1  CA4.10 Realizáronse periodicamente copias de seguridade informáticas para garantir a
conservación dos datos na súa integridade.

PE.10 - Utilizar copias de seguridade para
garantir a conservación de datos.

•

S 1 CA5.1 Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas
comunicacións internas.

PE.11 - Coñecer as comunicacións internas
nas relacións laborais.

•

S 1 CA5.2 Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial,
incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.

PE.12 - Uso da documentación adecuada
para o control presencial, I.T., permisos, etc.

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 1 CA5.3 Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado follas de
cálculo e formatos de gráficos.

PE.13 - Cálculos sobre os datos anteriores.•

S 1 CA5.4 Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplicacións de
procesamento de texto e presentacións.

PE.14 - Elaboración de informes.•

S 1 CA5.5 Realizouse o seguimento de control de presenza para conseguir a eficiencia da
empresa.

PE.15 - Comprobar que realizaronse o
seguimento dos controles de presenza.

•

S 1 CA5.6 Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de persoal. PE.16 - Crear copias das bases de datos de
persoal.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Réximes do sistema da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

 Confección do recibo de salarios.

 Cotizacións á Seguridade Social.

 Tipos e bases de cotización.

 Control horario.

 Absentismo.

 Xestión de situacións especiais: incapacidade laboral, excedencias, permisos e viaxes.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Exposición con medios
tradicionais do sistema da
S.S. e inscripción, variación
e baixas das empresas na
S.S - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades.

Síntese dos contidos e
resolución das
actividades propostas
no libro de texto e pola
profesora.

• O alumnado recoñece e
valora o sistema da
Seguridade Social.

• • PE.1 - Contidos teóricos
de retribución e
cotización do traballador.

•

PE.2 - Distinguir os
diferentes rexímenes da
S.S.

•

PE.3 - Identificar as
técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

PE.4 - Contidos prácticos
de cálculos de bases de
cotización.

•

PE.5 - Cumprimentar
correctamente o recibo
de salarios.

•

PE.6 - Identificar os
prazos de pagamento a
S.S. e das retencións.

•

PE.7 - Obter os recibos
de salarios e
documentos de
cotización e listaxes de
control.

•

PE.8 - Manexo dos
ficheiros.

•

PE.9 - Valorar e cumpri
os prazos de
presentación de
documentación e
pagamento.

•

PE.10 - Utilizar copias de
seguridade para garantir
a conservación de datos.

•

PE.11 - Coñecer as
comunicacións internas
nas relacións laborais.

•

PE.12 - Uso da
documentación
adecuada para o control
presencial, I.T.,
permisos, etc.

•

PE.13 - Cálculos sobre
os datos anteriores.

•

21,0Utilización de internet para
buscar o S.M.I. e o IPREM,
convenios colectivos,
recollida de datos sobre
control presencial e
incapacidade temporal e
permisos. - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades.

Utilizar as páxinas web
para recoller e
actualizar información e
manexo dun convenio
colectivo para saber
como se aplican o
control presencial, a I.
T., permisos, etc.

• O alumnado recoñece e
valora a importancia de
traballar con
información actualizada
e obten dun convenio
colectivo como se
aplica o control
presencial, I.T. e
elabora informes
básicos.

• Equipos informáticos,
internet na aula,
convenio colectivo, libro
de texto.

• PE.1 - Contidos teóricos
de retribución e
cotización do traballador.

•

PE.2 - Distinguir os
diferentes rexímenes da
S.S.

•

PE.14 - Elaboración de
informes.

•

PE.15 - Comprobar que
realizaronse o
seguimento dos
controles de presenza.

•

PE.16 - Crear copias das
bases de datos de
persoal.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

26,0Cumprimentación de
nóminas con múltiples
variantes e organización
das nóminas realizadas e
en base a elo cumprimentar
os TC1 e TC2 e tamén os
cocumentos de pago do
IRPF a Facenda. -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Utilizar as páxinas web
para recoller e
actualizar información e
manexo dun convenio
colectivo para saber
como se aplican o
control presencial, a I.
T., permisos, etc.

• O alumnado valora a
importancia de traballar
con información
actualizada e obten dun
convenio colectivo para
saber como se aplican
o control presencial, I.T.
e elabora informes
básicos.

• Equipos informáticos,
video-proxector, libro
de texto

• PE.3 - Identificar as
técnicas de captación e
seleccción do persoal.

•

PE.4 - Contidos prácticos
de cálculos de bases de
cotización.

•

PE.11 - Coñecer as
comunicacións internas
nas relacións laborais.

•

PE.12 - Uso da
documentación
adecuada para o control
presencial, I.T.,
permisos, etc.

•

PE.13 - Cálculos sobre
os datos anteriores.

•

PE.14 - Elaboración de
informes.

•

PE.15 - Comprobar que
realizaronse o
seguimento dos
controles de presenza.

•

PE.16 - Crear copias das
bases de datos de
persoal.

•

55,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Prevención de riscos laborais na area de Recursos Humanos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a
súa incidencia nun sistema integrado de xestión administrativa. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exposición con medios tradicionais da prevención de riscos, a
sua normativa, planificación das medidas preventivas na
oficina

9,011.1 Interpretar os elementos básicos en materia de prevención de riscos,
identificar os principais riscos laborais na oficina e a protección medio
ambiental nas operacións administrativas de R.H.

Exposición sobre aplicación da calidade na xestión integral dos
R.H.

9,022.1 Aplicar os principios básicos dun modelo de calidade nas operacións
administrativas de R.H.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.1 Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade. PE.1 - Exposición dun traballo sobre a
calidade nas operacións administrativas de
R.H.

•

S 10 CA6.2 Valorouse a integración dos procesos de recursos humanos con outros procesos
administrativos da empresa.

PE.2 - Exposición dun traballo sobre a
valoración de integración do departamento
de R.H. cos outros departamentos da
empresa.

•

S 25 CA6.3 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais no sector. PE.3 - Traballo sobre como aplicar as
normas de prevención de riscos na oficina.

•

S 25 CA6.4 Aplicáronse os procesos para reducir o impacto ambiental da súa actividade. PE.4 - Traballo sobre como reducir o
impacto ambiental no departamento de R.H.

•

S 30 CA6.5 Aplicáronse na elaboración e na conservación da documentación as técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e reciclar).

PE.5 - Traballo de como reducir, reutilizar e
reciclar a documentaciu¡ón no
departamento de R.H.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Prevención de riscos laborais: saúde, dano e risco.

 Fundamentos e principios básicos dun modelo de calidade total en recursos humanos.

 Normativa de protección de datos de carácter persoal e confidencialidade.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Exposición con medios
tradicionais da prevención
de riscos, a sua normativa,
planificación das medidas
preventivas na oficina -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Resolve as actividades
propostas no libro de
texto.

• Síntese do tema e
exercicios resoltos.

• Equipos informáticos,
libro de texto, internet
na aula, videos.

• PE.1 - Exposición dun
traballo sobre a calidade
nas operacións
administrativas de R.H.

•

PE.2 - Exposición dun
traballo sobre a
valoración de integración
do departamento de R.H.
cos outros
departamentos da
empresa.

•

PE.3 - Traballo sobre
como aplicar as normas
de prevención de riscos
na oficina.

•

PE.4 - Traballo sobre
como reducir o impacto
ambiental no
departamento de R.H.

•

PE.5 - Traballo de como
reducir, reutilizar e
reciclar a
documentaciu¡ón no
departamento de R.H.

•

9,0Exposición sobre aplicación
da calidade na xestión
integral dos R.H. -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades.

Traballo sobre os
principios básicos dun
modelo de calidade.

• Síntese do tema.• Equipos informáticos,
internet na aula, libro
de texto, videos, outros
materiais de apoio.

• PE.1 - Exposición dun
traballo sobre a calidade
nas operacións
administrativas de R.H.

•

PE.2 - Exposición dun
traballo sobre a
valoración de integración
do departamento de R.H.
cos outros
departamentos da
empresa.

•

18,0TOTAL

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

A avaliación será un proceso continuo. Haberá dúas avaliacións, unha por cada trimestre.

Realizaránse exames por cada unha das unidades,

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos contidos, conceptos,

redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e aplicación a casos

concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada unidade didáctica

entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exámes. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciandose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 80%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 80% e a da nota das actividades, una vez ponderada

polo 20%.

Exemplo:

NOTA UD = 80% x Nota exame + 20% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 4

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Se un/ha alumno/a non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida físicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (ainda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

A nota final do módulo determinarase segundo o procedemento para as avaliacións ordinarias.

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira ou na segunda  perderán o dereito á

avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo establecido .

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. O alumno deberá

obter unha calificación mínima de 5. Previamente á recuperación, resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos

feitos e corrixidos pola profesora que imparte o módulo.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación, a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba que englobará os contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentres os seus compañeiros realizan a FCT. Poderá asistir a clases

en horario lectivo, onde a profesora explicará de novo a materia non superada. Finalmente deberá realizar un exame que lle permitirá superar a

materia pendente se ten un mínimo dun 5.

Os/as alumnos/as acudirán ao devandito exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se

acada os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O

exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en: actividades e preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os contidos

teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

A avaliación consistirá na realización dunha proba escrita, que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo:

-Parte teórica podera incluir cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, máis ou menos amplo, de

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

-Parte práctica: realizaránse varios supostos onde o alumno ou alumna teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación. Os exercicios serán similares os feitos durante o curso.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 puntos, (dun máximo de 10 puntos), puntuándose de igual xeito a

parte práctica como a teórica.

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

Farase un seguimento da programación e valorarase a evolución mensualmente.

Ao rematar o curso realizarase unha valoración global.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No mes de outubro, levarase a cabo a reunión de Avaliación inicial.

No caso de que algún alumno ou alumna presentase dificultades de aprendizaxe ou fosen precisas medidas específicas para lograr a súa

adaptación ao módulo, habería que estudar, nese momento, (na avaliación inicial), e dispois de coñecer o alumno as medidas máis axeitadas para

poner en marcha, tendo en conta, os consellos do Departamento de Orientación do Instituto.

Como este é un segundo curso, salvo excepcións, os alumnos xa son coñecidos do equipo docente polo que, de ser o caso, continuarase coas

medidas adoptadas no curso anterior.

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

      Levaranse a cabo as accións necesarias para aplicar as medidas de atención educativa aos alumnos que as precisen. Aqueles que padezan

algún tipo de discapacidade física ou psíquica terán unha atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario,

realizaráselle xunto co departamento de Orientación, unha adaptación curricular especifica.

     Con respecto a aqueles alumnos que necesiten apoio educativo, como é o caso do alumno que non supere algunha avaliación, facilitaránselle

actividades de reforzo de distinto grao de dificultade.

     En calquer caso é fundamental a coordinación co Departamento de Orientación.

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 comportarse de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional. A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso

educativo, senón que constitúe un dos factores básicos que determinan a calidade do ensino.

Terase en conta os seguintes aspectos:

            - Asistencia e puntualidade.

            - Respeto os compañeiros, os profesores, e o material.

            - Participación activa na aula, interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo.

            - Orden e pulcritude nos traballos realizados.

            - Boa predisposición para o traballo en equipo.

            - Coidado do medio ambiente

            - Interese polo seu actualización e investigación de cada un dos temas tratados

            - Responsabilidade social das empresa.

            - Igualdade de dereitos no mundo do traballo

            - Defensa dos consumidores.

            - Respeto dos valores democráticos.

            - Fomento do consumo responsable.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

    Faranse aquelas que se determine no Departamento.

10.Outros apartados

10.1) Programación ao alumnado

O comenzo do curso, a profesora comunicoulle ó alumnado os criterios de cualificación  do módulo. Tamén indicalles onde poden atopar toda

información relativa o currículo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos os aspectos que lle podan interesar.

Avisarase os alumnos con antelación da fecha dos exames trimestrais e finais da materia.

Si o profesor o permite, poderase facer cambios nas datas dos exames.

DOCENCIA NON PRESENCIAL:

No caso de que a CEOU decrete a inasistencia as aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia prevese

continuar o ensino non presencial utilizando a aula Moodle como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte del alumnado (así

como ferramenta para o envío das tarefas por parte do alumnado).

Cargaránse en Moodle vídeos explicativos (tanto confeccionados polo profesor titular cómo enlaces a Internet), proporcionaranse exercicios

prácticos para repaso dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos. Tamén se recomendará material complementario en cada contido.

Polo que respecta as probas evaluativas realizarse as previstas na programación ordinaria adaptándonos as ferramentas que temos dispoñibles

(videoconferencia, correo electrónico...). En todo caso quedará rexistrado electrónicamente a entrega da tarefa así como copia do archivo resolto

obxecto de exame.

Os criterios de calificación serán os estipulados para réxime ordinario, a experiencia acumulada no curso 2019/2020 en circunstancias similares

aconsella atender tamén o aspecto emocional de cada alumno tendo en conta a participación de cada un facendo fincape na importancia de

resolver as tarefas puntualmente.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0443 Tratamento da documentación contable 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo EMILIA GONZÁLEZ DIZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O desenvolvemento do presente módulo debemos situalo dentro do segundo curso do Ciclo medio de Xestión Administrativa, correspondente á

familia profesional de Administración e Xestión.

No R.D 1631/2009 polo que se establece o título de formación profesional de "Técnico en Xesitón Administrativa", establece que a competencia

xeral deste título consiste en: "en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de

atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de

xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental

Considerando os aspectos básicos deste R.D., desenvólvese e complementa diversos aspectos da ordenación académica a través da normativa

autonómica (Decreto 191/2010, do 28 outubro -DOG nº 226-). De tal maneira que con este módulo, se pretende capacitar os alumnos para:

rexistrar contablemente a documentación soporte correspondente á operativada empresa, en condicións de seguridade e calidade.

Á hora de elaborar a presente programación, falaremos de ter en conta que os alumnos/-ás aos que nos diriximos teñen coñecementos previos da

materia, xa que cursaron no primeiro curso Técnica Contable, polo que se profundizará nos instrumentos de axuda para o rexistro das operacións

(como o Plan Xeral de Contabilidade), ademáis de ampliar o contido visto neste módulo.

A preparación do presente documento, deberá ser un instrumento de axuda ao profesor, onde expresar as súas intencións didácticas, os

obxectivos que deberá alcanzar, os medios que utilizará para conseguilos así como as actuacións a realizar no caso de haber diferentes estilos de

aprendizaxe na aula. Ao longo do curso, existirán desviacións que nos servirán de "autocrítica", para mellorar a súa preparación

Na elaboración desta programación, situeina no I.E.S. A Sangriña (A Guarda). No seu amplo abano empresarial, os alumnos/-ás deste ciclo van a

poder atopar un mercado de traballo adaptado ás súas necesidades: administrador das pequenas e medianas empresas en calquera sector da

actividade,.

O I.E.S. A Sangriña, imparte actualmente as ensinanzas da ESO, o Bacharelato; Ensino de Adultos, os Ciclos  das Familias Administrativo,

Automoción e Informática. O centro conta cunha infraestrutura e equipos axeitados para o desenvolvemento do módulo: ordenadores con software

específico e conectados a Internet, retroproxectores, canóns de vídeo e televisión. Igualmente os alumnos/-ás poderán a medida que avanzan nas

súas ensinanzas-aprendizaxes, estar a aplicar os seus coñecementos no medio empresarial - social da zona, podendo visitar distintas institucións,

conseguindo con iso incrementar o seu interese pola materia en particular e conectando a aula co mundo real que conforman o ámbito profesional

e de traballo do técnico que se pretende formar
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0443_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Preparación e Interpretación da
documentación contable

Normativa aplicable; documentación utilizada na operativa
contable: tipoloxía e análise; organización do espazo de
traballo

13 10 X

2 Rexistro dos feitos económicos
habituais

Manexo do Plan contable. Codificación e teoría das contas;
Operacións de compra-venda, exitencias e IVE. Otros gastos
e ingresos, operacións co persoal da empresa. Operacións co
inmobilizado. Operacións financiación a corto e longo plazo

50 40 X

3 O ciclo económico completo
nunha empresa

Apertura-Peche. Contabilidade das operacións conducentes o
resultado do exercicio. Preparación da información para
elaborar os estados financeiros obrigatorios

50 40 X

4 Comprobación das contas Comprobación do rexistro contable cos documentos. Punteo.
Conciliación bancaria y arqueo de caixa. Comprobación nas
aplicacións informáticas

13 10 X

Total: 126

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación e Interpretación da documentación contable 13

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Manexo da documentación de distintos eidos 10,011.1 Identificar os elementos dos documentos e traducilos ao linguaxe
contable.

Procedementos cos documentos manexados 3,022.1 Circulación da documentación na oficina

13TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro
contable.

LC.1 - Identificar documentos•

S 20 CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de
control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable.

LC.2 - Comprobación documentos•

S 20 CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros. LC.3 - Erros sobre os documentos•

S 10 CA1.4 Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos. LC.4 - Clasificación documentos•

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

TO.1 - Seguridad documentos•

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

TO.2 - Arquivo documentos•

S 10 CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. TO.3 - Orde no traballo•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación mercantil, laboral, fiscal e contable.

 Interpretación contable dos documentos xustificantes da información contable.

 Documentos xustificantes mercantís tipo.

 Requisitos da lexislación mercantil na documentación contable.
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Contidos

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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Manexo da documentación
de distintos eidos -
Correlación entre a
documentación manexada
e o rexitro contable

Explicación dos
distintos tipos de
documentos que
podemos manexar
nunha empresa e a súa
implicación contable

• Identificar
componenetes
documentos, do
material elaborado pola
profesora, rexistrando,
no seu caso o seu
correspondiente
apuntamento contable

• Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Equipos informáticos•

Material didáctico
elaborado pola
profesora

•

LC.1 - Identificar
documentos

•

LC.2 - Comprobación
documentos

•

LC.3 - Erros sobre os
documentos

•

3,0Procedementos cos
documentos manexados -
Clasificación, arquivo, e
seguridade

Explicación sobre o
proceso que levaríamos
a cabo no caso de estar
na empresa, en canto a
clasificación, arquivo e
recuperación da
documentación

• Comentar co grupo o
que farían en distintos
supostos propostos
pola profesora

• Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Material didactico
elaborado profesora

•

Equipos informáticos•

LC.4 - Clasificación
documentos

•

TO.1 - Seguridad
documentos

•

TO.2 - Arquivo
documentos

•

TO.3 - Orde no traballo•

13,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Rexistro dos feitos económicos habituais 50

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. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Existencias. Compras-Ventas. Deterioro. Liquidación IVE 15,011.1 Rexistro contable das operacións comerciais, regularización existencias e
deterioro. Mecanización

Investimento e Financiación. 15,022.1 Operacións a longo prazo na empresa e o seu financiamento.
Mecanización.

Outras operacións. Outros Gastos e Ingresos. Cálculo
resultado

20,033.1 Anotacións de outras operacións contables habituais, como outros
gastos/ingresos ou cálculo resultado

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

PE.1 - Contas que interveñen•

S 15 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2 - Sobre códigos cuentas•

S 15 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3 - Motivos de cargo e abono•

S 30 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4 - Exemplos de asientos contables•

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

PE.5 - Manexo do inmobilizado•

S 15 CA2.6 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE. PE.6 - Liquidación IVE•

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

LC.1 - copias serguridade•

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

LC.2 - confidencialidad información•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Existencias.

 Operacións relacionadas con compras e vendas.

 Gastos e ingresos.
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Contidos

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

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

 Contabilización e liquidación do IVE.

 Cálculo do resultado.

 Rexistro contable informático dos feitos económicos habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Existencias. Compras-
Ventas. Deterioro.
Liquidación IVE -
Operacións comerciais na
empresa

A profesora, a través do
PXC PEMES, explicará
as normas de
valoración relacionadas
(12ª, 16ª, 9ª e 8ª),
poñendo pequenos
exemplos para a
compresión do texto.
Explicación do proceso
mecanización contable:
inicio. Se realizará
sobre unha aplicación e
un suposto específico.

• Resolver exercicios
propostos do material
elaborado pola
profesora, sobre as
normas de valoración
con implicación na
compraventa.

•

Mecanización do
suposto proposto pola
profesora, no ambito da
compra-venta.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Mecanización dixital do
suposto proposto

•

Proba escrita•

Material didactico
elaborado profesora

•

PXC PEMES•

Equipos informáticos
con aplicación
informática específica

•

LC.1 - copias
serguridade

•

LC.2 - confidencialidad
información

•

PE.1 - Contas que
interveñen

•

PE.2 - Sobre códigos
cuentas

•

PE.3 - Motivos de cargo
e abono

•

PE.4 - Exemplos de
asientos contables

•

PE.6 - Liquidación IVE•

15,0Investimento e
Financiación. - O
inmobilizado material,
deterioro e amortización.
Financión da estructura do
circulante e fixa na empresa

A profesora, a través do
PXC PEMES, explicará
as normas de
valoración relacionadas
(2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª),
poñendo pequenos
exemplos para a
comprensión do texto.
Continuaremos coa
mecanización do
suposto, no ámbito do
investimento e
financiación.

• Resolver exercicios
propostos, do material
elaborado pola
profesora, sobre as
normas de valoracón
con implicación na
adquisición do
inmobilizado e a súa
financiación

•

Mecanización do
supusto específico co
esta área de
investimento e
financiación

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Mecanización dixital do
suposto proposto

•

Proba escrita•

Material didactico
elaborado profesora

•

PXC PEMES•

Equipos informáticos
con aplicación
informática específica

•

LC.1 - copias
serguridade

•

LC.2 - confidencialidad
información

•

PE.1 - Contas que
interveñen

•

PE.2 - Sobre códigos
cuentas

•

PE.3 - Motivos de cargo
e abono

•

PE.4 - Exemplos de
asientos contables

•

PE.5 - Manexo do
inmobilizado

•

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Outras operacións. Outros
Gastos e Ingresos. Cálculo
resultado - Rexistro outras
operacións habituais

LC.1 - copias
serguridade

•

LC.2 - confidencialidad
información

•

PE.1 - Contas que
interveñen

•

PE.2 - Sobre códigos
cuentas

•

PE.3 - Motivos de cargo
e abono

•

PE.4 - Exemplos de
asientos contables

•

50,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O ciclo económico completo nunha empresa 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O ciclo económico. Axustes. 25,011.1 Rexistro das operacions tendendes o peche da contabilidade.

As Contas Anuais 25,022.1 Inventario y Cuentas Anuales: Balance comprobación, Perdas e
Ganancias, Balance e Memoria

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.1 - Sobre feitos economicos•

S 10 CA3.2 Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na
aplicación informática de forma cronolóxica.

TO.1 - Sobre manexo aplicación informatica•

S 20 CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos. PE.2 - Balance comprobación•

S 20 CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar
antes do pechamento do exercicio económico.

PE.3 - Operacións antes do peche•

S 20 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.

TO.2 - Operación de axuste na aplicación•

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

LC.1 - Resultado e Balance na aplicación•

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

TO.3 - Preparar información para a memoria•

S 5 CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto. LC.2 - Sobre a Memoria da empresa•

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

TO.4 - Comprobación dos datos•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Asentamento de apertura.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Balance de comprobación de sumas e saldos.
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Contidos

 Axustes e regularizacións previos ao pechamento.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

 Asentamento de pechamento.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0O ciclo económico.
Axustes. - Operacións de
inicio e final da
contabilidade

A profesora, a través do
PXC PEMES, guiará ao
alumnado sobre o
procedemento de
peche e operacións
anexas. Aplicaremos o
aprendido, ao suposto
mecanizado

• Resolver exercicios
propostos, do material
elaborado pola
profesora sobre o
peche do exercicio

•

Mecanización do
suposto proposto,
finanlizando o ciclo
contable.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Mecanización dixital do
suposto proposto

•

Proba escrita•

Material didactico
elaborado profesora

•

PXC PEMES•

Equipos informáticos
con aplicación
informática específica

•

PE.1 - Sobre feitos
economicos

•

PE.3 - Operacións antes
do peche

•

TO.1 - Sobre manexo
aplicación informatica

•

TO.2 - Operación de
axuste na aplicación

•

25,0As Contas Anuais -
Elaboración dos distintos
estados contables

Explicar, tendo diante
os estados financieiros
do PXC PEMES, a
estructura e
funcionamento do
Balance e a Conta de
PeG. Identificación dos
outros estados, sen
profundizar. Comentar
a súa aplicación na
mecanización contable

• Resolver exercicios
propostos, do material
elaborado pola
profesora, sobre o
Balance e o PeG.

•

Mecanización do
suposto proposto,
elaborando as contas
anuais.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Mecanización dixital do
suposto proposto

•

Proba escrita•

Material didactico
elaborado profesora

•

PXC PEMES•

Equipos informáticos
con aplicación
informática específica

•

LC.1 - Resultado e
Balance na aplicación

•

LC.2 - Sobre a Memoria
da empresa

•

PE.2 - Balance
comprobación

•

TO.3 - Preparar
información para a
memoria

•

TO.4 - Comprobación
dos datos

•

50,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Comprobación das contas 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación de contas 13,011.1 Comprobación da documentación, punteo, e chequeo dos apuntamentos
na aplicación

13TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

TO.1 - saldos contas•

S 10 CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa
documentación soporte.

TO.2 - saldos prestamos e créditos•

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

LC.1 - circularización saldos clientes
proveedores

•

S 10 CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do
inmobilizado acorde co manual de procedemento.

TO.3 - Sobre o tratamento das
amortizacións

•

S 10 CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as
comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

PE.1 - Punteamentos das partidas•

S 10 CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que
os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

PE.2 - Concilación bancaria•

S 20 CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de
pechamento do exercicio.

LC.2 - Saldo contas no peche exercicio•

S 10 CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido. TO.4 - Errores  detectados•

S 10 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables. LC.3 - Comprobación rexistros na aplicación•

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

TO.5 - Seguridad na aplicación•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Punteamento.

 Conciliación bancaria.
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Contidos

 Comprobación nas aplicacións informáticas.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Comprobación de contas -
Cotexo das operacións
realizadas

Explicación da
profesora sobre o
proceso de cotexo e a
súa importancia: para
evitar erros, e no seu
caso, o seu arranxo.
Aplicación do exposto
nos exercicios e na
aplicación contable.

• Resolución dos
exercicios, aplicando o
cotexo e a solución de
erros.

•

Mecanización so
supoto proposto,
punteando os rexistros
realizados.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resolución exercicios•

Mecanización dixital do
suposto proposto

•

Proba escrita•

Material didactico
elaborado profesora

•

PXC PEMES•

Equipos informáticos
con aplicación
informática específica

•

LC.1 - circularización
saldos clientes
proveedores

•

LC.2 - Saldo contas no
peche exercicio

•

LC.3 - Comprobación
rexistros na aplicación

•

PE.1 - Punteamentos
das partidas

•

PE.2 - Concilación
bancaria

•

TO.1 - saldos contas•

TO.2 - saldos prestamos
e créditos

•

TO.3 - Sobre o
tratamento das
amortizacións

•

TO.4 - Errores
detectados

•

TO.5 - Seguridad na
aplicación

•

13,0TOTAL
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MINIMOS EXIXIBLES

Preparación e Interpretación documentación contable

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

-Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para

o seu rexistro contable.

-Efectuáronse propostas para o arranxo de erros.

-Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos.

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

-Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos.

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

Rexistro dos feitos económicos hatituais

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

-Codificáronse as contas conforme o PXC.

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

-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais.

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

-Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE.

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

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

O ciclo económico completo dunha empresa

-Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable.

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

-Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos.

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

-Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións correspondentes, as correccións de valor reversibles e a regularización

contable que corresponda a un exercicio económico concreto.

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

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

-Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

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

Comprobación de cuentas

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

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

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento.

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

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

cantidades.

-Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operación de pechamento do exercicio.

-Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido.

-Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

-Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións dos alumnos/-ás se obterá polos seguintes conceptos:

- Probas ó final de cada un dos trimestres, que de forma global recolla todos os contidos temporalizados en cada avaliación que suporan o 75% da

nota do trimestre, para valorar este 75% deberá ter o exame aprobado, e dicir un 5 ou superior,  a puntuación de cada exame será de o a dez

puntos., o 25 % restante do trimestre estará formado por notas de aula de listaxe cotexo que sirviran para valorar a evolución e o traballo habitual

na aula e/ou na casa.. A nota da avaliación será a suma resultante do 75 mais 25 por cento  de cada trimestre.

- Notas do grupo: cualificacións obtidas naqueles traballos e actividades que se realicen en grupo.

- Controis, tipo "test" ou exercicios curtos, a través dos cales se poderá constatar a evolución do alumno/a

-Resolución de exercicios, actividades, traballos e probas individuais (escritas e orais)

A nota final do módulo, obterase a través da media aritmética das distintas cualificacións obtidas nas distintas avaliacións.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a avaliación previa a FCT realizarase un informe de avaliación individualizado que

servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán no terceiro trimestre, durante o periodo da

FCT. (DOGA, Nº 136 - 12 xullo, 2011) .

Se o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránselle actividades de

recuperación ó longo do curso seguinte

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

Os alumnos que perdesen o dereito de avaliación continua, por razón de inasistencia reiterada, de tal maneira que non sexa posible utilizar os

instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terán dereito a realizar unha proba extraordinaria, previa a avaliación final.

O número de faltas que implica a perda do dereito de avaliación continua nun determinado módulo, será do 10% da súa duración total (art. 25 orde

12 xullo 2011).

O devandito alumnado non terá dereito a realizalas correspondentes actividades de recuperación para este módulo, a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da mencionada Orde 12 xullo (Resolución 4 agosto 2016, desenvolvemento ciclos formativos curso 2016/2017)

A proba extraordinaria de avaliación, será de caracter obxectivo: sobre toda a programación do módulo. Para estes alumnos a nota final,formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superalo módulo (expresada con números enteiros, redondeada a

unidade máis próxima)
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Dita proba extraordinaria, comprenderá:

-Unha proba escrita, dun exercicio completo de contabilidade

-Un traballo sobre a mecanización dun suposto de ciclo completo

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

O seguimento realizarase cubrindo, ó menos mensualmente, a "táboa de seguimiento de programacións" comparando o programado co acadado,

e comentando as distintas desviacións. Isto facilita a adecuación das programacións para o seguinte curso académico, así como unha maior

información ó profesorado entrante. Para comentalo segumiento, realizarase a correspondente reunión no departamento de Administración.

A temporalización programada para ó conxunto das distintas unidades de traballo, agrupadas por bloques temáticos, e que compararei co dia a día

das sesións:

Unidades                  Datas                                  Total sesións

UT 1                                               19 setembro - 3 outubro                         13

UT 2                                                  4 outrubro-5 decembro                        50

Proba 1ª Avaliación

UT3                                                    12 decembro-24 febreiro                     50

UT4                                                   6 marzo - 20 marzo                             13

Proba avaliación previa FCT

Total sesións                                                                                              126

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante o primeiro mes dende o comenzo das actividades lectivas do módulo, realizarei unha avaliación inicial que terá como obxetivo fundamental

indagar sobre as características e nivel de competencias que presenta o alumnado en relación con os resultados de aprendizaxe (capacidades

terminais)

Dita avaliación realizareina a través duns cuestionarios ou preguntas xeneralistas máis cercanas os contidos da materia. A pesar de ser unha

materia de 2º curso, a profesora indagará sobre os coñecementos previos das materias do 1º curso así como outros que axuden a entender mellor

os contidos a desenvolver.

Esta avaliación, non levará en ningún caso consigo unha cualificación

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

As medidas consistirán básicamente, na atención personalizada na aula, e no establecemento de tarefas complementarias con seguemento do

profesor.

No caso de existencia de alumnado con necesidades educativas específicas, e en canto á avaliación, e segundo o especificado para estas
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ensinanzas profesionais na normativa existente: a adecuación das actividades formativas, así como dos criterios e os procedementos de avaliación

cando o ciclo formativo vaia ser cursado por alumnado con algún tipo de minusvalidez, garantirase o acceso ás probas de avaliación. Esta

adaptación, en ningún caso supoñerá a supresión de resultados de aprendizaxe (capacidades terminais) e obxectivos xerais do ciclo que afecten á

adquisición da competencia xeral do título

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA.

- Elaborando de forma autónoma e a través do diálogo con outros, principios xerais de valor que axuden a axuizar criticamente a realidade.

- Detectando e criticando aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas sociais vixentes.

Estes temas, é doado que xurdan a través dos impostos: ao establecerse a tipoloxía de persoas, empresas e entidades á hora de definir o suxeito

pasivo (IVE).

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS OS DOUS SEXOS

- Posibilidade de identificar situacións nas que se produce este tipo de discriminación e de analizar as súas causas.

- O rexeitamento ás desigualdades e discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo.

Ó igual que no caso anterior, falaremos no caso do IVE ou do IRPF

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Que comprendan e analicen as repercusións das actividades humanas na natureza

- Análise dos problemas ambientais e o que supón a globalización como estratexia para a solución destes.

Determinadas empresas contaminantes, deberán dotar unha provisión "ambiental" no caso de que sexan sancionadas por enviar substancias

tóxicas ó medioambente. Igualmente, comentaríase o caso do "Tratado de Kioto", onde os países máis contaminantes (desenvolvidos), deberán

adquirir dereitos aos en proceso de desenvolvemento, xa que superaron os límites establecidos para eles.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

- Pódese fomentar a responsabilidade dos alumnos/-ás como consumidores.

- Rexeitamento ao consumismo e a degradación ao medioambente.

- Desenvolvemento integral dos mozos favorecendo a reciclaxe e o uso axeitado dos materiais no centro

As compras realizadas polas empresas, as súas vendas, os envases e embalaxes necesarias para o seu transporte: todos eles, son motivos de

inicio nunha conversación para concienciar aos nosos alumnos/-ás sobre este tema; a parte do xa comentado no punto anterior das provisións

ambientais.

EDUCACIÓN PARA EUROPA

- Fomentarase o desenvolvemento da identidade europea.

- Actitudes contrarias ao racismo, xenofobia e intolerancia entre os pobos

A cada vez maior aplicación dunha lexislación "supranacional" derivada dende institucións europeas, pode estar a derivar cara a unha

conversación na que se trate os temas relacionados coa unión europea, e implicitamente dos europeos e a súa forma de vivir. A reforma contable

iniciada no 2005 para as grandes empresas que cotizan e forman parte de grupos de sociedades, viviuse no exercicio 2008, para todo tipo de
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empresas ao modificarse o PXC. Neste caso, o sentimento, xa non como unha nación, senón como unha entidade moito maior, axudará a

entender moito máis o motivo deste cambio de lexislación.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Partindo de artigos obtidos en prensa especializada ou na sección económica dos distintos diarios, trataremos de que o alumno/-a mostre unha

actitude crítica

Poderemos realizar ó longo do curso distintas tarefas para afianzar os conceptos desenvolvidos nas distintas unidades, así:

-Exposición nos taboleiros de anuncios da aula e talleres de diversos recortes de prensa referentes ao ámbito contable, fiscal, financeiro ou

calquera outra temática de interese. A través deles, o alumno/-a poderá identificar os contidos da materia nas distintas noticias alí expostas,

provocando un posterior debate na aula.

-Actividades relacionadas co autoemprego (charlas informativas de organismos público). Non debemos descartar que os alumnos/-ás do ciclo

formativo constitúan a súa propia empresa. Nestas exposicións poden escoitar experiencias doutros empresarios, descubrir as axudas que

poderían obter da administración se cumpren determinadas circunstancias, e mesmo as posibilidades de mercado non explotado.

-Visitas a empresas e organizacions de ámbito público.

-Actividades relacionadas co comercio xusto e consumo responsable

10.Outros apartados

10.1) anexo confinamento

 No caso dun posible confinamento, nos dispomos do libro de texto,PGC, cuadro de contas, e cuadro de contas anuais, polo que parte das tarefas

non será preciso subilas, , por ser muy extensa esta materia  , a profesora ademais  xa lles facilitou todo o material preciso cos supostos

necesarios para o desennvovemento do curso escolar por si xurdíra a situacón do confinamento, se por outras circunstancias fose preciso

enviarlles máis,  faraillas chegar a través do moodle ou do gmail, e para impartir algúns dos coñecementos novos pendentes utlizaremos a Webex,

ou videochamadas, personalizadas se e preciso. E os alumnos e alumnas faranme chegar as suas tarefas, ben a través do Moodle ou doutras vias

como o gmail, Whatsapp, ou outras  modalidades acordadas entre a profesora e o alumnado segundo sexa o caso concreto. En cualquer caso,

buscarase o mellor servizo e feedback entre ambos, para  que o seu traballo  sexa semellante que o utilizado na aula, e xurda o menor  detrimente

posible na súa formación,
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0446 Empresa na aula 92020/2021 187156

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

Profesorado asignado ao módulo SUSANA SÁNCHEZ LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado SUSANA SÁNCHEZ LÓPEZ

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

É preciso destacar que o profesional docente debe tomar decisións e seleccionar os contidos, actividades e materiais mais apropiados ao seu

contexto e a os seus propósitos, pois non é un mero executor que implementa mecanicamen-te un deseño suministrado por un organismo central.

O ámbito produtivo baséase nas Pequenas e Medianas empresas, e fundamentalmente nas de sector servicios, que realizan tódalas funcións de

carácter administrativo, polo que o curriculum adáptase nunha gran parte as necesidades de estas empresas.

Se nos situamos na zona xeográfica onde se imparten as nosas ensinanzas , as empresas que se implantaron na zona relacionánse co sector

primario, principalmente a pesca, con asociacións de palangreiros, agrícola ( adegas e cooperativas de viños, empresas transformadoras e

envasadoras de productos agrrícolas. Por utra parte hai xestorías e pequenas empresas relacionadas co sector servicios, principalmente talleres

de reapración de vehíclos e maquinaría agrícola.

Todo esto inflúe a hora de que os nosos alumnos realicen a FCT, porque algún deles acabarán incorporándose a algunha de estas empresas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0446_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Creación e posta en marcha da
empresa.

En esta unidade identificaránse as características internas e
externas da empresa. Distinguir os elementos que constitúen
a rede loxística da empresa creada.

10 5 X

2 Organización por
Departamentos.

En esta unidade aplicaránse as técnicas de organización da
información. Transmitir a información ás distintas áreas da
empresa creada

10 5 X

3 Lanzamento da empresa ó
mercado.

En esta unidade realizaránse as tarefas relacionadas co
marketing.Plantexar as condición xerais de venta.

10 5 X

4 Departamento de Almacén e
compras

En esta unidade identificaránse os procedementos de traballo
do proceso comercial. Elaborar a documentación de recepción
e saída das mercancías.

42 22 X X X X

5 Departamento de ventas. En esta unidade  estudaráse o proceso das ventas. Elaborar a
documentación relacionada coas ventas.Arquivo da
documentación . Solución das reclamacións

42 22 X X X X

6 Departamento de Contabilidade
e Xestión de Tesourería

En esta unidade realizaránse as tarefas de contabilización
utilizando  programa informático. ejecutar as tarefas
relacionadas coa área fiscal

40 21 X X X X

7 Departamento de Recursos
Humanos

En esta unidade executaránse as tarefas administrativas da
área de recursos humanos. Cumprimentar contatos de
traballo. Afiliar

33 20 X X X X

Total: 187

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Creación e posta en marcha da empresa. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica as características do proxecto de empresa creada na aula, e toma parte na actividade que esta desenvolve. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e o entorno 3,011.1 Identificar características internas e externas da empresa elexida.

Creación de unha empresa 7,022.1 ¿ Identificar elementos que constituen a rede loxística da empresa
creada: provedores, clientes, sistema de produc-ción e comercialización

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificáronse as características internas e externas da empresa creada na aula. PE.1 - LC.1Formas Xurídicas e tipos de
empresas

•

S 20 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa creada:
provedores, clientes, sistemas de produción e comercialización, almacenamento, etc.

PE.2 - .PE.1 Rede loxística empresarial:
tipos

•

S 20 CA1.3 Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso
produtivo ou comercial.

PE.3 - .PE.2-Estudo do proceso productivo
e comercial

•

S 20 CA1.4 Relacionáronse características do mercado, tipo de clientes e provedores, e a súa
posible influencia no desenvolvemento da actividade empresarial.

PE.4 - .PE.3- Tipoloxía de mercados e
influencia na actividade comercial.

•

S 10 CA1.5 Valorouse a polivalencia dos postos de traballo administrativos no desenvolvemento
da actividade da empresa.

TO.1 - .TO.1 Observación do cumplimento
do traballo a desenvolver

•

S 10 CA1.6 Integrouse na empresa creada na aula, e describiu a súa relación co sector, a súa
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento.

TO.2 - .TO.2 Observación da integración do
alumno na empresa creada

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade, estrutura e organización da empresa na aula.

 Definición de postos e tarefas. Polivalencia do traballo administrativo.

 Proceso de acollemento e integración.

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

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A empresa e o entorno -
Analizaráse todo o que
rodea a empresa , vías de
comunicación competencia,
resursos...

Explicación teórica
Proporciona exemplos
Facilita modelos de
documentos
Facilita bibliografía
Resolve dúbidas
Propón casos prácticos

• Resolve os casos
prácticos.
Busca módelos de
documentos
Expón diferentes
modelos de empre-sa

• Carpeta do aluno:
aspectos teóricos

• Aula Teórica -Textos-
Acceso a Internet

• PE.1 - LC.1Formas
Xurídicas e tipos de
empresas

•

TO.2 - .TO.2
Observación da
integración do alumno na
empresa creada

•

7,0Creación de unha empresa
- Elixiráse a empresa
conforma a cantidade de
capital , número de socios,
responsabilidade dos
socios, forma xurídica

Explicación teórica
Proporciona exemplos
Facilita modelos de
documentos
Facilita bibliografía
Resolve dúbidas
Propón casos prácticos

• Resolve os casos
prácticos.
Cumprimenta módelos
de documentos
Crea arquivos
necesarios

• Arquivo da empresa de
simulación:clientes,
proveedores, contratos
de servizos, inventario
inicial

• Equipos informatico-
Conexión a internet-
Arquivadores- Software
de sextión

•

•

PE.2 - .PE.1 Rede
loxística empresarial:
tipos

•

PE.3 - .PE.2-Estudo do
proceso productivo e
comercial

•

PE.4 - .PE.3- Tipoloxía
de mercados e influencia
na actividade comercial.

•

TO.1 - .TO.1
Observación do
cumplimento do traballo
a desenvolver

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organización por Departamentos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Transmite información entre as áreas e á clientela interna e externa da empresa creada na aula, con aplicación de técnicas de comunicación. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estructura e organización da empresa 4,011.1 Aplicar técnicas de organización da información

Comunicación e transmisión da información, así como o
arquivo.

4,022.1 Transmitir a información entre as diferentes áreas e a clientes
recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación

Traballo en equipo 2,033.1 Traballar en equipo recoñecendo e valorando as aportacións de cada
membro ao grupo

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Utilizouse a forma e as técnicas adecuadas na atención e no asesoramento. LC.1 - . LC1- Técnicas de atención e
asesoramento

•

S 10 CA2.2 Mantívose unha actitude correcta na atención e no asesoramento. TO.1 - .TO.1 Actitudes na atención e no
asesoramento

•

S 10 CA2.3 Transmitiuse a información con claridade e precisión. LC.2 - .LC.2-Transmisión da información•

S 10 CA2.4 Utilizouse o tratamento protocolario axeitado. LC.3 - .LC.3- Protocolos de actuación na
transmisión da información

•

S 10 CA2.5 Identificouse o emisor e o receptor nunha conversa telefónica ou presencial. PE.1 - . PE.1- Elementos da comunicación•

S 15 CA2.6 Identificouse o remitente e o destinatario en comunicacións escritas recibidas. PE.2 - .PE.2- Elementos na comunicación
escrita

•

S 20 CA2.7 Rexistrouse a información relativa ás consultas realizadas, na ferramenta de xestión
da relación coa clientela.

LC.4 - . LC.4- Protocolos de rexistro de
consultas

•

S 15 CA2.8 Aplicáronse técnicas de negociación básicas con clientes e provedores. LC.5 - .LC.5- Técnicas de negociación
comercial

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Atención a clientes.

 Comunicación con provedores e empregados.

 Técnicas de negociación con provedores e clientes.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Escoita: técnicas de recepción de mensaxes orais.

 Comunicación telefónica, escrita e a través de internet (correo electrónico).

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Estructura e organización
da empresa  - Coñeceráse
a distribución por
departamentos da empresa

Explicación teórica•

Proporciona exemplos•

Facilita modelos de
documentos

•

Facilita bibliografia•

Resolve dúbidas•

Confecciona o
organigrama da
empresa

•

Determina as tarefas
por departamento

•

Propón casos prácticos•

Organigrama da
empresa-Arquivo da
correspondencia

•

Departamentos•

Creación e
configuración do correo
electrónico

•

Arquivo da
correspondencia

•

Carpetas colgantes-
Arquivadores A_Z-
Bandexas apilables-
Selos departamento-

•

Arquivadores A_Z•

 Bandexas apilables•

Selos departamento•

Ordenadores con
conexión a internet

•

Software específico de
xestión e programas
informáticos

•

Impresoras e
dispositivos de
almacenamento

•

LC.1 - . LC1- Técnicas
de atención e
asesoramento

•

LC.2 - .LC.2-Transmisión
da información

•

TO.1 - .TO.1 Actitudes
na atención e no
asesoramento

•

4,0Comunicación e
transmisión da información,
así como o arquivo. -
Utilizaráse os distintos
métodos de comunicación
así como as distintas
maneras de arquivar a
información

- Explicación teórica•

- Proporciona exemplos•

- Facilita modelos de
documentos e tamén
bibliografía.

•

- Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

- Utiliza medios de
comunicación
tradicionales: teléfono,
cartas, fax

•

- Coñece e manexa o
correo electrónico e as
páxinas web.

•

- Organigrama da
empresa

•

- Departamentos•

- Creación e
configuración do correo
electrónico

•

- Arquivo da
correspodencia

•

- Carpetas colgantes•

- Arquivadores A-Z•

- Bandexas apilables•

- Selos departamentos•

- Ordenadores con
conexión a internet

•

- Software de xestión e
paquetes integrados

•

- Impresoras,
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.4 - . LC.4- Protocolos
de rexistro de consultas

•

PE.1 - . PE.1- Elementos
da comunicación

•

PE.2 - .PE.2- Elementos
na comunicación escrita

•

2,0Traballo en equipo -
Organizaráse ao grupo para
que se poidan adecuar a
cada departamento en todo
momento.

Dirixir e coordinar o
grupo para evitar as
desviacións nas
distintas actividades

• Organización e
coordinación entre os
respectivos membros
do grupo.

• Desenvolvemento dos
membros do equipo
ante as tarefas do
departamento

•

•

As capacidades de
cada un deles

• LC.3 - .LC.3- Protocolos
de actuación na
transmisión da
información

•

LC.5 - .LC.5- Técnicas
de negociación comercial

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Lanzamento da empresa ó mercado. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza as actividades derivadas da política comercial, e identifica as funcións do departamento de vendas e compras. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Entorno xeral e entorno específico 3,011.1 Realizar actividades relacionadas co marketing da empresa: elaboración
de catálogos, prezos , descontos, publicidade e promoción, merchandising

Plan de marketing 3,022.1 Establecer condicións xerais de ventas

Medios publicitarios 4,033.1 Elaborar folletos, cuñas slogans,.. publicitarios

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA5.1 Elaborouse e/ou actualizouse o catálogo de produtos da empresa. LC.1 - .LC.1 Elaboración e actualización do
catálogo

•

S 15 CA5.2 Manexouse a base de datos de provedores, comparáronse ofertas e establecéronse
negociacións de condicións de compras.

LC.2 - .LC.2 Negociacións con proveedores•

S 15 CA5.3 Elaboráronse e/ou actualizáronse as fichas da clientela. LC.3 - .LC.3 Elaboración e actualización da
base de datos clientes

•

S 15 CA5.4 Elaboráronse listaxes de prezos. LC.4 - .LC.4Elaboración e listaxe de prezos•

S 15 CA5.5 Confeccionáronse ofertas. LC.5 - .LC.5Elaboración de ofertas•

S 25 CA5.6 Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes na actividade
específica.

PE.1 - .PE.1 Análises dos canles de
comercialización

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Produto e carteira de produtos.

 Publicidade e promoción.

 Elección de provedores.

 Carteira de clientes.

 Venda: organización e técnicas.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Entorno xeral e entorno
específico - Analizaráse os
medios que rodean a
empresa no exterior, así
como observaráse as
características que afectan
específicamente a nosa
empresa dentro do entrono.

- Explicación teórica-
práctica con exemplos

•

- Facilitar modelos de
documentos e
bibliografía

•

- Resolución de
dúbidas e proposición
de módelos prácticos

•

- Estudo dos factores
externos( Sector) e
internos ( prescriptores,
clientes,....) que
condicionan la vida de
la empresa.

•

- Establece un plan de
marketing axeitado
para a empresa

•

- Elabora catálogos ,
tarxetas. Realiza
tarefas para a
presentación da
empresa. Deseña
promocións.

•

- Análisis DAFO• - Impresoras e
dispositivos externos de
almacenamento.

•

- Ordenadores con
conexión , software
específico de
tratamento de imaxes.

•

LC.1 - .LC.1 Elaboración
e actualización do
catálogo

•

LC.2 - .LC.2
Negociacións con
proveedores

•

LC.3 - .LC.3 Elaboración
e actualización da base
de datos clientes

•

LC.4 - .LC.4Elaboración
e listaxe de prezos

•

LC.5 - .LC.5Elaboración
de ofertas

•

PE.1 - .PE.1 Análises
dos canles de
comercialización

•

3,0Plan de marketing -
Planificaráse o marketing
da nosa empresa

- Explicación teórica
proporcionando
exemplos.

•

- Facilita modelos  de
documentos e
bibliografía.

•

- Resolve dúbidas e
propón casos prácticos

•

- Establece un plan de
marketing axeitado
para a empresa

• - Establece prezos e
marxes comerciais

•

- Decisións sobre os
productos  e servizos a
omercializar

•

- Impresoras e
dispositivos externos de
almacenamento.

•

- Ordenadores con
conexión , software
específico de
tratamento de imaxes.

•

LC.1 - .LC.1 Elaboración
e actualización do
catálogo

•

LC.2 - .LC.2
Negociacións con
proveedores

•

LC.3 - .LC.3 Elaboración
e actualización da base
de datos clientes

•

LC.4 - .LC.4Elaboración
e listaxe de prezos

•

LC.5 - .LC.5Elaboración
de ofertas

•

PE.1 - .PE.1 Análises
dos canles de
comercialización

•

4,0Medios publicitarios -
Escolleránse os diferentes
medios de publicidad que
máis conveñan aos nosos
productos

- Explicación teórica,
proporcionando
exemplos

•

- Facilita  modelos de
documentos e resolve
dúbidas, proporciona
casos prácticos.

•

- Catálogo de productos•

- Tarxetas de
presentación, folletos
de promoción e
creación da páxina web
da empresa.

•

- Ordenadores con
conexión , software
específico de
tratamento de
imáxenes,..

•

- Impresoras e
dispositivos externos de
almacenamento

•

LC.1 - .LC.1 Elaboración
e actualización do
catálogo

•

LC.2 - .LC.2
Negociacións con
proveedores

•

LC.3 - .LC.3 Elaboración
e actualización da base
de datos clientes

•

LC.4 - .LC.4Elaboración
e listaxe de prezos

•

LC.5 - .LC.5Elaboración
de ofertas

•

PE.1 - .PE.1 Análises
dos canles de
comercialización

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Departamento de Almacén e compras 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fluxo de operacións realizadas no almacén e no departamento
de compras

16,011.1 Identificar os procedementos do proceso comercial

1.2 Aplicar as técnicas de arquivo manual

Documentación e rexistros utilizados no almacén e no
departamento de compras

16,022.1 Elaborar a documentación administrativa da empresa relacionada coa
recepción de mercadorías e con o envío a clientes,así como a compra de
mercadorías e de outro aprovisionamentos

Xestión do almacen e das compras utilizando un programa
informa¿tico específico.

10,033.3 Traballar en equipo recoñecendo e valorandO as diferentes aportacións
dos membros do grupo.

3.1 Xestionar os programas informáticos necesario

3.2 Seguir o proceso establecido para realizar reclamacións

42TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de información necesaria
na xestión de control de calidade do servizo prestado.

LC.1 - . LC.1Procedementos de control de
calidade dos servizo

•

S 4 CA3.2 Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o departamento da
empresa que corresponda.

LC.2 - .LC.2-Técnicas de transmisión
información

•

S 4 CA3.3 Aplicáronse as técnicas de organización da información. LC.3 - .LC.3 Técnicas organizativas da
información

•

S 4 CA3.4 Analizouse e sintetizouse a información subministrada. LC.4 - .LC.4. Técnicas de análisis da
información

•

S 4 CA3.5 Manexouse como usuario a aplicación informática de control e seguimento de
clientes, provedores, etc.

LC.5 - .LC.5- Manexo da aplicación
informática de xestión

•

S 4 CA3.6 Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas. LC.6 - .LC.6-Técnicas de arquivo da
información

•

S 4 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.7 - .LC.7-Supervisión das tarefas de
control dos departamentos

•

S 4 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.8 - .LC.8- Manexo da normativa•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. PE.1 - .PE.1- Análisis das reclamacións•

S 6 CA6.2 Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación. PE.2 - .PE.2- Material de rexistro das
reclamacións

•

S 4 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.9 - .LC9.-Técnicas de comportamento•

S 4 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.10 - .LC.10-Propostas de resolución de
problemas

•

S 4 CA6.5 Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación. LC.11 - .LC.11- Etapas na resolución de
problemas

•

S 4 CA6.6 Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación. LC.12 - .LC.12- Verificación do cumprimento
das etapas

•

S 4 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - .TO.1- Actitudes en relación  o
profesor e compañeiros

•

S 4 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - .TO.2Cumprimento das instruccións•

S 4 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - .TO.3Comunicación nos postos de
traballo

•

S 4 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - .TO.4-Propostas de reslución de
tarefas

•

S 4 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - .TO.5- Organización do traballo
elaborado

•

S 4 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - .TO.6- Grupo de traballo•

S 4 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - .TO.7- Imaxe da empresa•

S 4 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - .TO.8- Cumprimento das instruccións
dadas.

•

S 4 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.9 - .TO.9- Cumprimento das normas e
cultura empresarial

•

S 4  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.10 - .TO.10- Integración e actitude no
grupo de traballo

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Acceso á información.

 Sistemas de xestión e tratamento da información.

 Arquivo e rexistro.

 Técnicas de organización da información.

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Procedementos de recollida de reclamacións e queixas.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Seguimento posvenda: procedementos utilizados e servizos ofrecidos.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Fluxo de operacións
realizadas no almacén e no
departamento de compras -
Identificaráse o traballo do
proceso comercial

Explicación teórica,
proporciona exemplos
aplicados os contidos

•

Facilita os documentos
precisos para
cumprimentar, e
bibliografía, páxinas
web

•

Resolve dúbidas, e
propón casos prácticos.

•

Coñecer o proceso
completo do traballo do
almacén

•

Xestionar  os albaráns
de compras

•

Detectar stock mínimos
e realizar pedidos a
proveedores

•

Albaráns de compras,
pedidos e órdenes de
reposición

• Carpetas colgantes,
arquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
selos do departamento.

•

LC.1 - . LC.
1Procedementos de
control de calidade dos
servizo

•

LC.2 - .LC.2-Técnicas de
transmisión  información

•

LC.3 - .LC.3 Técnicas
organizativas da
información

•

LC.4 - .LC.4. Técnicas
de análisis da
información

•

LC.5 - .LC.5- Manexo da
aplicación informática de
xestión

•

LC.6 - .LC.6-Técnicas de
arquivo da información

•

LC.7 - .LC.7-Supervisión
das tarefas de control
dos departamentos

•

LC.8 - .LC.8- Manexo da
normativa

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Documentación e rexistros
utilizados no almacén e no
departamento de compras -
Elaboraráse a
documentación necesaria
de este proceso.

Explicación teórica e
práctica a través de
exemplos

•

Facilita os modelos e
os documentos .

•

Resolve dúbidas,
proporciona casos
prácticos

•

Anotar os os
movementos dos
artigos no almacén en
fichas de control

•

Arquivar a
documentación xerada
do proceso da xestiuón
dos productos.

•

Fichas de control de
existencias

•

Arquivo dos
proveedores

•

Carpetas colgantes
arquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
material de control do
departamento:selo de
entrada e de  saída

•

Equipos informáticos
con conexión a rede,
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.7 - .LC.7-Supervisión
das tarefas de control
dos departamentos

•

LC.8 - .LC.8- Manexo da
normativa

•

LC.9 - .LC9.-Técnicas de
comportamento

•

LC.10 - .LC.10-
Propostas de resolución
de problemas

•

LC.11 - .LC.11- Etapas
na resolución de
problemas

•

PE.1 - .PE.1- Análisis
das reclamacións

•

PE.2 - .PE.2- Material de
rexistro das
reclamacións

•

10,0Xestión do almacen e das
compras utilizando un
programa informa¿tico
específico. - Coñeceráse o
proceso de funcionamento
das aplicacións informáticas
adaptadas a estas tarefas

Explicación teórica e
práctica das tarefas

•

Facilita o material
preciso: documentos,
impresos,

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos

•

Reflicte pedidos en
soportes informáticos

•

Controla pedidos e
facturas recibidas

•

Reflicte as facturas en
soportes informáticos

•

Facturas recibidas e
copias de seguridade
das aplicacións
informáticas
empregadas

• Arquivadores A-Z,
carpetas colgantes

•

Bandexas apilables e
selos do departamento

•

Ordenadores ,
conexión rede
informática, software
espedífico de xestión,
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.8 - .LC.8- Manexo da
normativa

•

LC.12 - .LC.12-
Verificación do
cumprimento das etapas

•

TO.1 - .TO.1- Actitudes
en relación  o profesor e
compañeiros

•

TO.2 - .TO.
2Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - .TO.
3Comunicación nos
postos de traballo

•

TO.4 - .TO.4-Propostas
de reslución de tarefas

•

TO.5 - .TO.5-
Organización do traballo
elaborado

•

TO.6 - .TO.6- Grupo de
traballo

•

TO.7 - .TO.7- Imaxe da
empresa

•

TO.8 - .TO.8-
Cumprimento das
instruccións dadas.

•

TO.9 - .TO.9-
Cumprimento das
normas e cultura
empresarial

•

TO.10 - .TO.10-
Integración e actitude no
grupo de traballo

•

42,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Departamento de ventas. 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fluxo de operacións realizadas no departamento de ventas de
unha empresa comercial.

16,011.1 Identificar o proceso de ventas

1.2 Aplicar técnicas de arquivo manuais

Documentos e rexistros utilizados no departamento de ventas. 16,022.1 Elaborar documentación administrativa realcionada con a venta de
mercadorías

2.2 Seguir o proceso establecido para resolver as posibles reclamacións

2.3 Aplicar técnicas de atención e asesoramento a clientes

Xestión de ventas utilizando unha aplicación informática
específica

10,033.1 Traballar en equipo , valorando as aportacións dos membros do grupo.

42TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de información necesaria
na xestión de control de calidade do servizo prestado.

LC.1 - .-LC1-procedemento de control de
calidade dos servizos

•

S 4 CA3.2 Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o departamento da
empresa que corresponda.

LC.2 - -LC2-Técnicas de transmisión da
información

•

S 4 CA3.3 Aplicáronse as técnicas de organización da información. LC.3 - -LC3-Técnicas de organizar a
información

•

S 4 CA3.4 Analizouse e sintetizouse a información subministrada. LC.4 - -LC-4- Información suministrada•

S 4 CA3.5 Manexouse como usuario a aplicación informática de control e seguimento de
clientes, provedores, etc.

LC.5 - -LC5- Aplicación informática de
xestión integrada

•

S 4 CA3.6 Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas. LC.6 - -LC6-Técnicas de arquivo da
información

•

S 4 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.7 - -LC7-Tarefas administrativas da área
de ventas

•

S 4 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.8 - -LC8- A normativa vixente•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. PE.1 - -PE1- Natureza das reclamacións•

S 6 CA6.2 Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación. PE.2 - -PE2-Documentos de reclamacións•

S 4 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.9 - -LC9-Técnicas de comportamentos
aplicables

•

S 4 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.10 - -LC10-Propoostas de resolución de
problemas

•

S 4 CA6.5 Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación. LC.11 - -LC11-Etapas na resolución de
problemas

•

S 4 CA6.6 Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación. LC.12 - -LC12-Etapas no proceso de
reclamacións

•

S 4 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - -TO1- Actitudes en relación ó
profesor máis ós compañeiros

•

S 4 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - -TO2-Cumprimento das instruccións•

S 4 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - -TO3-Comunicación entre membros
do grupo

•

S 4 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - -TO4-Análises das propostas de
resolución das tarefas

•

S 4 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - -TO5-Propostas de organización  das
tarefas

•

S 4 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - -TO6- Integración dos membros do
grupo

•

S 4 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - -TO7-Comunicación da imaxen
empresarial

•

S 4 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - -TO8- Análises das propostas feitas•

S 4 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.9 - -TO9-Cumprimento da normativa e
cultura empresarial

•

S 4  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.10 - - TO10- Actitude e iniciativa dentro
do grupo

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Acceso á información.

 Sistemas de xestión e tratamento da información.

 Arquivo e rexistro.

 Técnicas de organización da información.

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Procedementos de recollida de reclamacións e queixas.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Seguimento posvenda: procedementos utilizados e servizos ofrecidos.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Fluxo de operacións
realizadas no departamento
de ventas de unha empresa
comercial. - Adquiriráse o
método de traballo para
levar a cabo as operación
deste departamento

Explicación teórica e
proporcionar exemplos.

•

Facilita modelos,
documentos e
bibliografia.

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Coñecer todos os
rexistros materiais e de
atquivo do
departamento de
ventas e utilizalos
correctament.

• Realiza albarán de
ventas.

•

Presupostos, pedidos
recibidos.

•

Facturas  emitidas.•

Atención as
reclamacións e facturas
rectificativas.

•

Realizar copias de
seguridade das
aplicacións
empregadas

•

Bandexas apilables,
selos departamento.

•

Carpetas colgantes,
arquivadores A-Z

•

Ordenadores e
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.1 - .-LC1-
procedemento de control
de calidade dos servizos

•

LC.2 - -LC2-Técnicas de
transmisión da
información

•

LC.3 - -LC3-Técnicas de
organizar a información

•

LC.4 - -LC-4-
Información suministrada

•

LC.5 - -LC5- Aplicación
informática de xestión
integrada

•

LC.6 - -LC6-Técnicas de
arquivo da información

•

LC.7 - -LC7-Tarefas
administrativas da área
de ventas

•

LC.8 - -LC8- A normativa
vixente

•

- 16 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

16,0Documentos e rexistros
utilizados no departamento
de ventas. - Indicaráse os
documentos a confeccionar
nesta fase , rexistrárase as
vendas na aplicación
informática .

Explicación teórica e
proporciona exemplos

•

Facilita modelos,
documentos e
bibliografía

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Reflictir as vendas na
aplicación informática

• Realiza albaráns de
ventas

•

Presupostos, pedidos
recibidos

•

Facturas emitidas•

Atención as
reclamacións e facturas
rectificativas

•

Copias de seguridade
das aplicacións
empregadas

•

Carpetas colgantes A-
Z, bandexas apilables,
selos departamento

•

Ordenadores con
conexión,software
específico de xestión e
impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.7 - -LC7-Tarefas
administrativas da área
de ventas

•

LC.8 - -LC8- A normativa
vixente

•

LC.9 - -LC9-Técnicas de
comportamentos
aplicables

•

LC.10 - -LC10-
Propoostas de resolución
de problemas

•

LC.11 - -LC11-Etapas na
resolución de problemas

•

LC.12 - -LC12-Etapas no
proceso de reclamacións

•

PE.1 - -PE1- Natureza
das reclamacións

•

PE.2 - -PE2-Documentos
de reclamacións

•

10,0Xestión de ventas utilizando
unha aplicación informática
específica - Aplicaránse as
técnicas do rexistro das
ventas e as devolucións.

Supervisión o
procedemento da venta
que se está a executar
así como  a aplicación
informática utilizada no
proceso da xestión.

• Traballo en grupo.• Documentos .• Aplicación informática.• LC.7 - -LC7-Tarefas
administrativas da área
de ventas

•

LC.12 - -LC12-Etapas no
proceso de reclamacións

•

TO.1 - -TO1- Actitudes
en relación ó profesor
máis ós compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación entre
membros do grupo

•

TO.4 - -TO4-Análises
das propostas de
resolución das tarefas

•

TO.5 - -TO5-Propostas
de organización  das
tarefas

•

TO.6 - -TO6- Integración
dos membros do grupo

•

TO.7 - -TO7-
Comunicación da imaxen
empresarial

•

TO.8 - -TO8- Análises
das propostas feitas

•

TO.9 - -TO9-
Cumprimento da
normativa e cultura
empresarial

•

TO.10 - - TO10- Actitude
e iniciativa dentro do
grupo

•

42,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Departamento de Contabilidade e Xestión de Tesourería 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Rexistro de operacións económico-financieiras 12,011.1 Executar as tarefas administrativas da

1.2 Elaborar documentación relacionada con o departamento de
contabilidade

Xestión de cobros e pagos. control de vencementos e
comprobación de saldos contables

14,022.1 Executar as tarefas administrativas da área financeira

2.2 Elaborar presupostos de tesourería e facer o seguimento.

Cálculo do resultado do exercicio.Liquidacións coas
administracións públicas

14,033.1 Aplicar a normativa vixente.

3.2 Executar as tarefas administrativas da área fiscal e elaborar a
documentación.

40TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de información necesaria
na xestión de control de calidade do servizo prestado.

LC.1 - -LC-1Procedementos de control de
calidade

•

S 4 CA3.2 Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o departamento da
empresa que corresponda.

LC.2 - -LC2-Transmisión da información•

S 4 CA3.3 Aplicáronse as técnicas de organización da información. LC.3 - -LC3-Técnicas de organización da
información

•

S 4 CA3.4 Analizouse e sintetizouse a información subministrada. LC.4 - -LC4-Análise da infomación•

S 5 CA3.5 Manexouse como usuario a aplicación informática de control e seguimento de
clientes, provedores, etc.

LC.5 - -LC5-Manexo da aplicación
informática

•

S 5 CA3.6 Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas. LC.6 - -LC6-Técnicas de arquivo da
información

•

S 5 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.7 - -LC7-Tarefas administrativas da área
contable financieira

•

S 4 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.8 - -LC8- Normativa existente•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. LC.9 - -LC9-Análises das reclamacións•

S 4 CA6.2 Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación. LC.10 - -LC10-Documentación das
reclamacións

•

S 4 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.11 - -LC11- Técnicas de comportamento•

S 4 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.12 - -LC12-Propostas de resolución de
problemas

•

S 4 CA6.5 Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación. LC.13 - -LC13- Cumprimento das etapas
das reclamacións

•

S 4 CA6.6 Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación. LC.14 - -LC14- Verificación do cumprimento
das etapas

•

S 4 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - -TO1-Actitudes co profesor e
compañeiros

•

S 4 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - -TO2-Cumprimento das instruccións•

S 4 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - -TO3- Comunicación dentro do grupo•

S 4 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - -TO4-Diferentes opinións•

S 5 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - -TO5-  Organización do traballo do
grupo

•

S 4 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - TO6-Coordinación entre membros do
grupo

•

S 4 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - -TO7- Imaxen coorporativa•

S 4 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - -TO8- Cumprimento das instrucción
dadas

•

S 4 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. LC.15 - -TO9- Cumprimento da cultura
empresarial

•

S 4  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

LC.16 - Participación activa dentro do grupo•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Acceso á información.

 Sistemas de xestión e tratamento da información.

 Arquivo e rexistro.

 Técnicas de organización da información.

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Procedementos de recollida de reclamacións e queixas.
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Contidos

 Seguimento posvenda: procedementos utilizados e servizos ofrecidos.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Rexistro de operacións
económico-financieiras -
Ordenaránse  e
rexistraránse as operacións
que teñan que ver con a
contabilidade

Explicacións teórica e
proporciona exemplos

•

Facilita modelos de
documentos e
bibliografía

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos

•

Rexistro de asientos
contables:Libros Diario
e
Maior

•

Elaboración de
balances

•

Comprobación
periódica de saldos
contables.

•

Rexistro de asientos
contables:Libro Diario e
Maior

de saldos contables.
¿
¿ Libros Diario e Maior
¿

•

Elaboración de
Balances de
comprobación periódica
de saldos contables.

•

Libros Diario e Maior•

Balance de situación•

Balance de sumas e
saldos

•

Carpetas colgantes,
arquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
selos do depatamento

•

Ordenadores con
conexión a Internet,
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo

•

LC.1 - -LC-
1Procedementos de
control de calidade

•

LC.2 - -LC2-Transmisión
da información

•

LC.3 - -LC3-Técnicas de
organización da
información

•

LC.4 - -LC4-Análise da
infomación

•

LC.5 - -LC5-Manexo da
aplicación informática

•

LC.6 - -LC6-Técnicas de
arquivo da información

•

LC.7 - -LC7-Tarefas
administrativas da área
contable financieira

•

LC.8 - -LC8- Normativa
existente

•

LC.9 - -LC9-Análises das
reclamacións

•

LC.10 - -LC10-
Documentación das
reclamacións

•

LC.11 - -LC11- Técnicas
de comportamento

•

LC.12 - -LC12-Propostas
de resolución de
problemas

•

LC.13 - -LC13-
Cumprimento das etapas
das reclamacións

•

LC.14 - -LC14-
Verificación do
cumprimento das etapas

•

LC.15 - -TO9-
Cumprimento da cultura
empresarial

•

LC.16 - Participación
activa dentro do grupo

•

TO.1 - -TO1-Actitudes co
profesor e compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación dentro do
grupo

•

TO.4 - -TO4-Diferentes
opinións

•

TO.5 - -TO5-
Organización do traballo
do grupo

•

TO.6 - TO6-Coordinación
entre membros do grupo

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.7 - -TO7- Imaxen
coorporativa

•

TO.8 - -TO8-
Cumprimento das
instrucción dadas

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Xestión de cobros e pagos.
control de vencementos e
comprobación de saldos
contables - Conciliaráse a
información contable coa
fianceira conciliando saldos
bancarios, contas
correntes.

Explicación teórica e
proporcionar exemplos.

•

Facilita modelos de
documentos e
bibliografía.

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Confección de remesas
bancarias.

•

Emisión de recibos de
cobro.

•

Atender pagos:emisión
de cheques e pagares

•

Atender as
necesidades de
tesoureria:solicitude de
créditos, préstamos
e desconto de efectos.

•

Cheques e pagarés
emitidos.

•

Recibos de cobro•

Pólizas de crédito•

Contratos bancarios,
líneas de desconto( for-
fait ). Préstamos

•

Carpetas colgantes,
arquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
selos do departamento

•

Ordenadores con
conexión a internet,
software especifico,
impresoras, dispositivos
de almacenamento
externo

•

LC.4 - -LC4-Análise da
infomación

•

LC.5 - -LC5-Manexo da
aplicación informática

•

LC.6 - -LC6-Técnicas de
arquivo da información

•

LC.7 - -LC7-Tarefas
administrativas da área
contable financieira

•

LC.8 - -LC8- Normativa
existente

•

LC.9 - -LC9-Análises das
reclamacións

•

LC.10 - -LC10-
Documentación das
reclamacións

•

LC.11 - -LC11- Técnicas
de comportamento

•

LC.12 - -LC12-Propostas
de resolución de
problemas

•

LC.13 - -LC13-
Cumprimento das etapas
das reclamacións

•

LC.14 - -LC14-
Verificación do
cumprimento das etapas

•

LC.15 - -TO9-
Cumprimento da cultura
empresarial

•

LC.16 - Participación
activa dentro do grupo

•

TO.1 - -TO1-Actitudes co
profesor e compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación dentro do
grupo

•

TO.4 - -TO4-Diferentes
opinións

•

TO.5 - -TO5-
Organización do traballo
do grupo

•

TO.6 - TO6-Coordinación
entre membros do grupo

•

TO.7 - -TO7- Imaxen
coorporativa

•

TO.8 - -TO8-
Cumprimento das
instrucción dadas

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Cálculo do resultado do
exercicio.Liquidacións coas
administracións públicas -
Analizaránse e
cuantificaránse  as contas
que interveñen no cálculo
do resultado do exercicio.
Elaboraránse ops impresos
qu teñan que presentarse
ante as diferenets
administracións públicas.

Explicación teorica e
proporciona exemplos.

•

Facilita modelos de
documentos e
bibliografía.

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Elaboración da conta
de resultados.

•

Liquidación con
organismos oficiais:
Facenda e Seguridade
Social.

•

Conta de resultados do
exercicio.

•

Imposto de sociedades.•

Liquidación do IVE.•

Liquidacións coa
Seguidade Social.

•

Carpetas colgantes,
aquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
selos do departamento

•

Ordenadores con
conexión a internet,,
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo

•

LC.4 - -LC4-Análise da
infomación

•

LC.5 - -LC5-Manexo da
aplicación informática

•

LC.6 - -LC6-Técnicas de
arquivo da información

•

LC.9 - -LC9-Análises das
reclamacións

•

LC.10 - -LC10-
Documentación das
reclamacións

•

LC.11 - -LC11- Técnicas
de comportamento

•

LC.12 - -LC12-Propostas
de resolución de
problemas

•

LC.13 - -LC13-
Cumprimento das etapas
das reclamacións

•

LC.14 - -LC14-
Verificación do
cumprimento das etapas

•

LC.15 - -TO9-
Cumprimento da cultura
empresarial

•

LC.16 - Participación
activa dentro do grupo

•

TO.1 - -TO1-Actitudes co
profesor e compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación dentro do
grupo

•

TO.4 - -TO4-Diferentes
opinións

•

TO.5 - -TO5-
Organización do traballo
do grupo

•

TO.6 - TO6-Coordinación
entre membros do grupo

•

TO.7 - -TO7- Imaxen
coorporativa

•

TO.8 - -TO8-
Cumprimento das
instrucción dadas

•

40,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Departamento de Recursos Humanos 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dinámica  e documentación relacionada con o departamento
de recursos humanos.

10,011.1 Realizar as tarefas administrativas da área de recursos humanos

Afiliación e contratación. O INEM e a Seguridade Social 10,022.1 Afiliar e dar de alta os traballadores da empresa. Cumprimentar contratos
de traballo.

Confección de nóminas e de Seguros Sociais 13,033.1 Confeccionar nóminas e liquidacións a Seguridade Social.

33TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA3.1 Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de información necesaria
na xestión de control de calidade do servizo prestado.

LC.1 - -LC1-Procedimentos de control de
calidade dos servizos

•

S 4 CA3.2 Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o departamento da
empresa que corresponda.

LC.2 - -LC2 Transmisión da información•

S 4 CA3.3 Aplicáronse as técnicas de organización da información. LC.3 - -LC3-Técnicas de organización da•

S 4 CA3.4 Analizouse e sintetizouse a información subministrada. LC.4 - -LC4-Análise da información•

S 4 CA3.5 Manexouse como usuario a aplicación informática de control e seguimento de
clientes, provedores, etc.

LC.5 - -LC5- Manexóuse a aplicación
Informática

•

S 4 CA3.6 Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas. LC.6 - -LC6-Aplicación das técnicas de
arquivo

•

S 4 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.7 - -LC7-Cumprimento das tarefas
administrativas do departamento

•

S 4 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.8 - -LC8-Normativa•

S 6 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. PE.1 - -PE1 - Natureza e orixe dos
problemas e reclamacións

•

S 6 CA6.2 Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación. PE.2 - -PE2-Analise da documentación nas
reclamacións

•

S 4 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.9 - -LC9- Técnicas de comportamentos
aplicables

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.10 - -LC10- Propostas de resolución de
problemas

•

S 4 CA6.5 Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación. LC.11 - -LC11-Análise das fases das
reclamacións

•

S 4 CA6.6 Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación. LC.12 - -LC12-Etapas no proceso de
reclamación

•

S 4 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - -TO1-Actitudes en relación o profesor
e compañeiros

•

S 4 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - -TO2- Cumprimento das instruccións•

S 4 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - -TO3- Comunicación entre  os
membros do equipo

•

S 4 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - -TO4-Analise das propostas de
resolución das tarefas

•

S 4 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - -TO5- Organización das tarefas•

S 4 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - -TO6-Integración do grupo de
traballo

•

S 4 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - -TO7- Transmisión imaxe corporativa•

S 4 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - -TO8-Analise das tarefas e
corrección das mesmas

•

S 4 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.9 - -TO9-Obseervación da cultura
empresarial

•

S 4  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.10 - -TO10-Actitude no grupo de traballo•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Acceso á información.

 Sistemas de xestión e tratamento da información.

 Arquivo e rexistro.

 Técnicas de organización da información.

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Procedementos de recollida de reclamacións e queixas.

 Seguimento posvenda: procedementos utilizados e servizos ofrecidos.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.
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Contidos

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Dinámica  e documentación
relacionada con o
departamento de recursos
humanos. - Organizaráse e
cumprimentaráse os
distintos documentos
relacionados coa á area de
recursos humanos.

Explicación teórica e
proporcionar exemplos.

•

Facilita modelos de
documentos e
Bibliografía.

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Calcula e elabora
nóminas.

•

Realiza as liquidacións
coa Seguridade Social

•

Nóminas e liquidacións
coas asministracións
públicas

• Carpetas colgantes e
arquivadores A-Z

•

Bandexas apilables e
selos do departamento

•

Ordenadores con
conexión a internet,
software específico de
xestión e impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo.

•

LC.1 - -LC1-
Procedimentos de
control de calidade dos
servizos

•

LC.2 - -LC2 Transmisión
da información

•

LC.3 - -LC3-Técnicas de
organización da

•

LC.4 - -LC4-Análise da
información

•

LC.5 - -LC5- Manexóuse
a aplicación Informática

•

LC.6 - -LC6-Aplicación
das técnicas de arquivo

•

TO.1 - -TO1-Actitudes en
relación o profesor e
compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación entre  os
membros do equipo

•

TO.4 - -TO4-Analise das
propostas de resolución
das tarefas

•

TO.5 - -TO5-
Organización das tarefas

•

TO.6 - -TO6-Integración
do grupo de traballo

•

TO.8 - -TO8-Analise das
tarefas e corrección das
mesmas

•

TO.9 - -TO9-
Obseervación da cultura
empresarial

•

TO.10 - -TO10-Actitude
no grupo de traballo

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Afiliación e contratación. O
INEM e a Seguridade
Social - Procederáse a dar
de alta os contratos laborais
así como executaránse as
tarefas onde interveña o
INEM e A Seguridade
Social.

Explicacións teórica e
proporciona exemplos.

•

Facilita modelos de
documentos e
bibliografía.

•

Resolve dúbidas e
propón casos prácticos.

•

Confecciona contratos
laborais.

•

Afilia e da de alta os
traballadores.

•

Nóminas e liquidacións
coas administracións
públicas.

• Carpetas colgantes,
arquivadores A-Z.

•

Bandexas aplilables  e
selos do departamento.

•

Ordenadores con
conexión a internet,
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenmento externo.

•

LC.1 - -LC1-
Procedimentos de
control de calidade dos
servizos

•

LC.7 - -LC7-
Cumprimento das tarefas
administrativas do
departamento

•

LC.8 - -LC8-Normativa•

LC.9 - -LC9- Técnicas de
comportamentos
aplicables

•

LC.10 - -LC10-
Propostas de resolución
de problemas

•

LC.11 - -LC11-Análise
das fases das
reclamacións

•

LC.12 - -LC12-Etapas no
proceso de reclamación

•

PE.1 - -PE1 - Natureza e
orixe dos problemas e
reclamacións

•

PE.2 - -PE2-Analise da
documentación nas
reclamacións

•

TO.1 - -TO1-Actitudes en
relación o profesor e
compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación entre  os
membros do equipo

•

TO.4 - -TO4-Analise das
propostas de resolución
das tarefas

•

TO.5 - -TO5-
Organización das tarefas

•

TO.6 - -TO6-Integración
do grupo de traballo

•

TO.7 - -TO7-
Transmisión imaxe
corporativa

•

TO.8 - -TO8-Analise das
tarefas e corrección das
mesmas

•

TO.10 - -TO10-Actitude
no grupo de traballo

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Confección de nóminas e
de Seguros Sociais -
Elaboraránse  nóminas e
documentos relacionados
coa Seguridade Social.

Explicación teórica e
proporciona exemplos.

•

Facilita modelos,
documentos e
bibliografía.

•

aresolve dúbidas e
propón casos practicos

•

Confecciona contratos
laborais.

•

Afilia e da de alta aos
traballadores

•

Contratos laborais• Carpetas colgantes.
Aruivadores A-Z

•

Bandexas apilables.
Selos departamento

•

Ordenadores con
conexión a internet,
software específico de
xestión, impresoras e
dispositivos de
almacenamento
externo

•

LC.1 - -LC1-
Procedimentos de
control de calidade dos
servizos

•

LC.9 - -LC9- Técnicas de
comportamentos
aplicables

•

LC.10 - -LC10-
Propostas de resolución
de problemas

•

LC.11 - -LC11-Análise
das fases das
reclamacións

•

LC.12 - -LC12-Etapas no
proceso de reclamación

•

PE.1 - -PE1 - Natureza e
orixe dos problemas e
reclamacións

•

PE.2 - -PE2-Analise da
documentación nas
reclamacións

•

TO.1 - -TO1-Actitudes en
relación o profesor e
compañeiros

•

TO.2 - -TO2-
Cumprimento das
instruccións

•

TO.3 - -TO3-
Comunicación entre  os
membros do equipo

•

TO.4 - -TO4-Analise das
propostas de resolución
das tarefas

•

TO.5 - -TO5-
Organización das tarefas

•

TO.6 - -TO6-Integración
do grupo de traballo

•

TO.7 - -TO7-
Transmisión imaxe
corporativa

•

TO.8 - -TO8-Analise das
tarefas e corrección das
mesmas

•

TO.10 - -TO10-Actitude
no grupo de traballo

•

33,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

Ao tratarse dun módulo eminentemente práctico a avaliación será un proceso continuo que se fundamentará na observación sistemática do traballo

realizado polo alumnado nas clases.

Para a cualificación do alumnnado teranse en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades e tarefas desenvolvidas no traballo de empresa na aula. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o

grado de coñecemento dos contidos, conceptos, redacción dos documentos, forma, presentación; a comprensión e análise de textos e normas e a

súa interpretación e aplicación ao caso concreto da empresa creada; a capacidade de razoamento así como a iniciativa, autonomía, capacidade

resolutiva e creatividade na solución de problemas, colaboración e traballo en equipo. As actividades presentadas en tempo e forma, serán

cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exames e probas. Así mesmo, a avaliación contemplará a realización de probas escritas baseadas nos contidos necesarios para o

desenvolvemento das diversas tarefas que o alumnado desempeñe no traballo de xestión de empresa na aula. Consistirán nunha proba escrita

teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos das unidades didácticas traballadas. A proba

basearase en preguntas tipo test ou de resposta curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada proba será de 0 a 10

puntos, indicándose nela a forma de cualificación das distintas cuestións planteadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba será do

40%.

c) Traballos complementarios: Realizaranse unha media de entre 4 e 6 cada trimestre, individuais e en equipos, baseados na investigación,

recollida, organización e tratamento da información necesaria para o estudo das unidades didácticas e para o desenvolvemento das tarefas de

xestión da empresa na aula.

Para ter unha avaliación positiva é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os tres apartados anteriores unha vez aplicada a súa

ponderación.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10. Cando, despois dos cálculos realizados, a nota da avaliación non fose un número

enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do euro. A nota final do módulo será un número enteiro entre

1 e 10. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas todas as avaliacións cun mínimo de 5 puntos. Para os alumnos que aproben todas as

avaliacións, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo.

Para o alumnado que non supere o módulo no 2º e último trimestre antes da FCT, estableceranse actividades de recuperación  que contemplen

aqueles aspectos non superados. Neste caso, deberán superar unha proba obxectiva que se desenvolverá ao remate das actividades de

recuperación, sen perxuízo de que se poidan dividir en varias partes, especialmente naqueles casos que teñan un maior número de conceptos e

contidos non superados. En tódolos casos é necesario alcanzar unha nota mínima de 5 puntos para superar o módulo. Toda esta información

achégase ao alumnado para o seu coñecemento.

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

Os/as alumnos/as acudirán a un exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se acada

os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O exame

consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os contidos teóricos e prácticos das

unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidadedidáctica,

ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade didáctica

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

Diseñárase unha proba específica de recuperación ao remate do módulo, para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos polo método

ordinario, así como para os alumnos que, por faltas de asistencia, perderan o dereito de avaliación continua. Esta proba contará cunha parte

teórica e outra práctica , elaboradas ámbalas dúas tendo en conta os resultados de aprendizaxe, ciriterios de avaliación e contidos mínimos

expresados nesta programación.

Para superarlo tendo que obter como mínimo un 5

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

Realizarase un proceso de avaliación continua do módulo, que responderá á metodoloxía didáctica específica do mesmo.

O proceso de avaliación da aprendizaxe programado debe atender ós seguintes criterios:

-  O desenvolvemento dos grupos de contidos, en que se divide o módulo, realizase un proceso de  avaliación continua.

- A elaboración da carpeta-arquivo, que conterá os traballos, actividades, exercicios, exposicións..

- O desenvolvemento das aprendizaxes, cando se leven a cabo actividades e traballos en grupo ( debates, informes, traballos, exposicións...),

califícaránse os mesmos avaliándose, no seu caso, tanto a calidade dos traballos e informes, como a claridade das exposicións e o interese e a

participación nas actividades. Terase en conta a coordinación dos alumnos/as do grupo e a comunicación entre eles.

- A resolución de exercicios que dentro deste proceso de avaliación continua tamén son importantes,  de cuestionarios, realización de traballos e

actividades individuais , tanto escritos como orais, co fin de coñecer e avaliar o grao de comprensión e adquisición individual de coñecementos, así

como poñer de manifesto as deficiencias e os erros na asimilación de conceptos e procesos.

- Avaliación continua realizase, dentro e cada grupo de contidos, valorando a participación do alumno/a na clase, os traballos e actividades, tanto

individuais como en grupo, e  a resolución de exercicios e cuestionarios que en cada caso se plantexen.

Naqueles casos no que proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, é dicir, cando a avaliación positiva dunha unidade non implique a superación

das deficiencias e fallos anteriormente  detectados e , polo tanto, non poida levar ímplicita a recuperación das unidades anteriores, realizaránse

actividades específicas de recuperación.

Nestes casos, cando algún alumno/a non teña alcanzada unha valoración  suficiente en calqura dos criterios avaliados para os que se considere

necesario a súa consecución, estableceránse actividades específicas de recuperación, ó longo das unidades seguintes.

Estas actividades poden consistir según a natureza dos criterios, coñecementos e capacidades implicados, en : resolución de cuestionarios,

análise e solución de casos e problemas, traballos , informes , realización de estudios e exposicións.

O equipo docente reunirase periódicamente para realizar o seguimento da programación e a adecuación da práctica docente ó inicialmente

programado.

Ademáis o Departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflictirá o grao

de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada si se producira algunha desviación.

A programación revisaráse ao principio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e de outras circustancias.

O final de cada trimestre repartiráse entre o alumnado unha enquisa para a valoración da practica docente. Con elo preténdese que a información

suministrada serva para a mellora
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado e a realización de actividades nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a situación de partida dos

alumnos/as e do grupo-clase e propiciar a aprendizaxe  significativa do alumno. O obxectivo será avaliar:

a) A actitude e motivación en relación ao traballo de clase máis o traballo persoal, tendo en conta as explicacións, preguntas...... participación xeral

e o esforzo na realización de tarefas, presentación e coidado do material ou  da carpeta de traballo.

b) Asistencia e comportamento.

c) Coñecementos e formación anterior.

Coñecida a situación de partida do alumno/a as dificultades que observamos, tentaremos establecer a tempo as oportunas medidas:

- Reforzo educativo de tipo curricular .

- Adaptación de recursos e materais.

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

Para posibilitar a consecución por parte de todos os alumnos dos mínimos reflexados na programación, propóñense as seguintes medidas:

1ª- Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos que así o requiran.

2ª- Buscar a comprensión dos aspectos esenciais de cada tema por parte de todo o grupo.

3ª- Profundizar o estudo detallado de casos concretos dependará das capacidades individuais de cada alumno.

4º- Diseñar actividades de reforzo para aqueles alumnos que no son capaces de seguir o ritmo normal da clase.

5º- Propoñer actividades que permitan profundizar no desenvolvemento do espíritu crítico e a capacidade reflexiva.

6º- Seguimento do traballo diario: valoración da evolución que presenta respecto á situación inicial.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que se tratarán son os seguintes:

- Responsabilidade social das empresa.

- Igualdade de dereitos no mundo do traballo

- Respeto ao medio ambiente.

- Defensa dos consumidores.

- Respeto dos valores democráticos.

- Fomento do consumo responsable.

As actuacións concretas para incorporar os temas transversais serían:

- Descubrir a presencia dos temas transversais no conxunto dos  elementos do currículo do módulo.

- Aproveitar a celebración dos días conmemorativos que se relacionan con estes temas transversais, para a realización de actividades.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non están previstas ningunha. Podemos aproveitar ao longo do curso a asistencia a algunha feira que se organice cerca da zona.

10.Outros apartados
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10.1) Non se consideran

En principio non se contemplan novos apartados.

Tendo en conta a situación provocada polo Covid 19, o desenvolvemento das clases será de forma presencial ou non presencial; se as

circunstancias determinan que teñamos que adoptar este último escenario, para poder continuar co proceso de ensinanza-aprendizaxe dos

alumnos faremos as clases online, para ello, utilizaremos a plataforma de Moodle; ferramenta, que xa estamos a utilizar, dende o inicio du curso,

onde se poñen a disposición dos alumnos todo o material, contidos, actividades e demáis recursos necesarios para o desenvolvemento dos

módulos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo EMILIA GONZÁLEZ DIZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Basado no Decreto 191/2010: A Organización da actividade productiva das empresas e do traballo esixe na actualidade profesionais da xestión

administrativa unha grande polivalencia, así como unha serie de competencias personáis e sociais relacionadas co traballo en equipo, a autonomía

e a iniciativa na toma de decisións e no desenvolvemento de tarefas e  a vocación  de atención os clientes. As maiores vias de demanda de

emprego no sector son o incremento cuntinuado do sector servicios frente a industria e a agricultura, asi como a externalización de certas tarefas

que realizan algunhas empresas o outsourcing. Increméntanse o número total de profesionais da área administrativa tanto por implantación de

novas empresas de todos os sectores económicos como por desenvolvemento das xa existentes. Dende o punto de vista da externalización, cada

vez mais compañias deciden subcontratar a empresas especializadas toda a parte da súa xestión administrativa, o que, loxicamente, implica o

crecemento e proliferación de empresas adicadas a prestar servizos administrativos a outras ; xestorias, asesorias, consultoras, centros de

servizos, etc.,. O cambio constante na lexislación, tipos de documentos e a integración dos procedementos administrativos utilizados pola

empresa, demanda destes profesionais unha actualización continua e actitudes favorables na aprendizaxe ao longo de toda a vida, a

autoformación e a responsabilidade. A crecente competitividade no mundo empresarial require profesionais capacitados para o desenvolvemento

da súa actividade no seu entorno de xestión de calidade, con importancia da seguridade laboral e do respecto o medio ambiente
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0448_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 O SISTEMA FINANCEIRO
ESPAÑOL

Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondente aos instrumentos financeiros básicos de
financiamento, investimento e servizos desta orixe que se
utilizan na empresa, describindo a finalidade de cada un
deles.

10 6 X

2 MEDIOS DE COBRO E
PAGAMENTO

Aplica métodos de control de tesouraría describindo as fases
do mesmo.

15 8 X

3 LIBROS REXISTRO DE
TESOURARIA

Aplica métodos de control de tesouraría describindo as fases
do mesmo.

17 8 X

4 ORZAMENTOS DE
TESOURARIA

Aplica métodos de control de tesouraría describindo as fases
do mesmo.

15 8 X

5 O XURO SIMPLE Fai cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as
leis financeiras correspondentes. Efectúa as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada.

18 10 X X

6 A CAPITALIZACIÓN
COMPOSTA

Efectúa cálculos financeiros básicos identificando e aplicando
as leís financeiras correspondentes. e fai as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada.

18 10 X

7 OS PRÉSTAMOS E AS
RENDAS

Fai cálculo financeiros básicos identificando e aplicando as
leis financeiras correspondentes. e efectúa as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada

17 10 X

8 OPERACIÓNS DE PASIVO Efectúa cálculos financeiros básicos identificando e aplicando
as leís financeiras correspondentes. e fai as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada.

18 10 X X X

9 OPERACIÓNS DE ACTIVO Efectúa cálculos financeiros básicos identificando e aplicando
as leís financeiras correspondentes. e fai as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada.

18 10 X X X

10 SERVIZOS BANCARIOS Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondente a instrumentos financeiros básicos de
financiamento, investimento e servizos que se empregan na
empresa, describindo a finalidade de cada un deles. Fai
cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as leis
financeiras correspondentes. Efectúa as operacións bancarias
básicas interpretando a documentación asociada.

15 6 X X

11 A BOLSA DE COMERCIO E AS
OPERACIÓNS BURSÁTILES

Efectúa cálculos financeiros básicos identificando e aplicando
as leís financeiras correspondentes. e fai as operacións
bancarias básicas interpretando a documentación asociada.

14 4 X X X

12 A ACTIVIDADE
ASEGURADORA

Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondentes a instrumentos financeiros básicos de
financiamento, investimento e servizos que se utilizan na
empresa, describindo a finalidade de cada un deles.

17 10 X X

Total: 192

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O SISTEMA FINANCEIRO ESPAÑOL 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación breve maxistral do sistema financeiro español 2,011.1 analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos
documentos e das comunicacións que se utilizan na empresa , para a sua
tramitación

Realizar resumo do sistema financeiro español xeral 4,022.1 analizar e determinar as politicas que aplica o banco de España, os
servizos que ofrece e as súas competencias.

Analizar a banca privada e caixa de aforros, diferenzas e
funcións

4,033.1 Precisar as institución financeiras bancarias e caixas de aforros e non
bancarias e describense as súas característica

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no
sistema financeiro español.

PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 25 CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e
describíronse as súas principais características.

PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 25 CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos
produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa.

PE.3 - exercicio teórico practico•

S 25 CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. PE.4 - Exercicio teórico-práctico•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Institucións financeiras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España, banca privada e caixas de aforros.

 Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras.

 Mercados financeiros.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Explicación breve maxistral
do sistema financeiro
español   - Realiza os
trámites de contratación,
renovación e cancelación
correspondente aos
instrumentos financeiros
básicos de financiamento,
investimento e servizos
desta orixe que se utilizan
na empresa, describindo a
finalidade de cada un deles.

• • • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - exercicio teórico
practico

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

4,0Realizar resumo do sistema
financeiro español xeral -
Realizan actividad en
grupo, expoñen o
aprendido e disipanse
dubidas

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - exercicio teórico
practico

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

4,0Analizar a banca privada e
caixa de aforros, diferenzas
e funcións - Buscan
información e completan a
información facilitada,
resumos e comentarios na
aula

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - exercicio teórico
practico

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

10,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 MEDIOS DE COBRO E PAGAMENTO 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Describir e facer resumo da función e os métodos de contro da
tesouraría na emmpresa.

2,011.1 analizar as distintas formas de cobro-pagamento que poden levarse a
cabo nunha relación comercial.

Explicar as distintas maneiras de utilidade de pagamentos e
cobros

3,022.1 Diferenciar os distintos instrumentos  de cobro e pagamento

Cumplimentar documentos que instrumentalizan cobros e
pagamentos: letra de cambio, pagaré, cheque, e recibos

7,033.1 describir as utilidades do calendario de vencementos en termos de
previsión financeira.

Recoñecer as función que cumplen os distintos documentos de
cobro e pago.

3,044.1 Relacionar o servizo de tesouraria e os demais departamentos, empresas
e entidades externas.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 15 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.5 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.6 - exercicio teórico-práctico•

S 15 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.7 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

PE.8 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.9 - exercicio teórico-práctico•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Describir e facer resumo da
función e os métodos de
contro da tesouraría na
emmpresa. - Describense
as funcións e métodos de
control de tsesouraría na
empresa.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Explicar as distintas
maneiras de utilidade de
pagamentos e cobros -
Razonamento sobre as
maneiras da utilización
diferente nas formas de
pago na empresa e a
convenienza de decicir
unha ou outra en cada
situación.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•

7,0Cumplimentar documentos
que instrumentalizan cobros
e pagamentos: letra de
cambio, pagaré, cheque, e
recibos - Resumo
identificando cada un dos
termos que interveñen na
letra de cambio, cubrir un
documento según exercicio
ou actividades de libro ou
facilitado pola profesora,
cumplimentar cheque,
pagaré e recibos.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Recoñecer as función que
cumplen os distintos
documentos de cobro e
pago. - Efectuar exercicio
de cálculo da data de cobro
e vencemento dos
documentos de cobro e
pagamentos e identificar a
importancia de cada unha
das persoas que interveñen
na letra do cambio.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 LIBROS REXISTRO DE TESOURARIA 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Analizar os libros e rexistros relacionados con a tesouraría na
empresa, identificando os seus compoñentes e realizar os
rexistros nos libros de caixa e banco.

5,011.1 Realizar os rexistros nos libros de caixa e bancos

Valorar a importancia da realización da conciliación bancaria. 3,022.1 Analizar a metodoloxía a seguir para realizar a conciliación bancaria.

Analizar e xestionar os diferentes tipos de libros rexistros mais
utilizados nas empresas

9,033.1 Xestionar os efectos comerciales a través dos libros rexistro
correspondentes e diferenciar entre contas correntes de clientes,
proveedores e as bancarias

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 15 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 15 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.5 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.6 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.7 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

PE.8 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.9 - exercicio teórico-práctico•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Métodos do control de xestión de tesouraría: finalidade e características.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

 Control de caixa e banco: arqueamentos e cadramentos de caixa, e conciliación bancaria.

 Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Analizar os libros e rexistros
relacionados con a
tesouraría na empresa,
identificando os seus
compoñentes e realizar os
rexistros nos libros de caixa
e banco.  - Explicación
breve, analizar actividades
resoltas e facer exercios
prácticos para rexistar os
libros de caixa e bancos

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Valorar a importancia da
realización da conciliación
bancaria. - Realización de
actividades de
conciliaciones bancarias
partindo do libros auxiliar de
bancos e o extracto
bancario.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•

9,0Analizar e xestionar os
diferentes tipos de libros
rexistros mais utilizados nas
empresas - Realizar
actividades de simulación
anotando no libro rexistro
de efectos a pagar e no de
efectos a cobrar, e
identificar os efectos que
vencen nunha data
determinada. Anotacións
nos libros auxiliares de
clientes, proveedores e
bancarios.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.8 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•

17,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ORZAMENTOS DE TESOURARIA 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación dos métodos de control da tesouraría describindo
as súas fases e observar e explicar unha actividade resolta
completa.

5,011.1 Presentar e identificar os orzamentos de tesouraría como medida
previsora da tesouraría, tamén identificar os cobros e pagamentos que poden
producirse na empresa.

Analizar o superávit ou déficit como o resultado dos Exercicios
de completo de previsións de orzamentos de tesouraría para
un periodo determinado

10,022.1 Realizar Orzamentos de tesouraría e analizar as diferentes situacións e
solucións :déficit e superávit.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - exercicio práctico•

S 15 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 15 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.5 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.6 - exercicio práctico•

S 10 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.7 - exercicio práctico•

S 10 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

PE.8 - exerccio práctico•

S 10 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.9 - exercicio teórico-práctico•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Métodos do control de xestión de tesouraría: finalidade e características.

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

 Control de caixa e banco: arqueamentos e cadramentos de caixa, e conciliación bancaria.

 Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Explicación dos métodos de
control da tesouraría
describindo as súas fases e
observar e explicar unha
actividade resolta completa.
- Identificación dos fluxos
de entrada e saida de
efectivo, previsión. Relación
dos departamantos da
empres que interveñen na
definición  do Orzamento de
tesouraría

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - exercicio práctico•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio práctico•

PE.7 - exercicio práctico•

PE.8 - exerccio práctico•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Analizar o superávit ou
déficit como o resultado dos
Exercicios de completo de
previsións de orzamentos
de tesouraría para un
periodo determinado -
Resolución de exercicios de
orzamentos de tesouraría,
as solucións ao seu
resultado de déficit ou
superávil.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - exercicio práctico•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio práctico•

PE.7 - exercicio práctico•

PE.8 - exerccio práctico•

PE.9 - exercicio teórico-
práctico

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O XURO SIMPLE 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicar e diferenciar as leis financeiras de capitalización e
actualización simple.

3,011.1 Analizar o sistema de capitalización simple, identificando os elementos
que interveñen no mesmo.

actividades de exercicios de xuro e desconto simple. 8,022.1 Realizar cálculos financeiros básicos relacionados co xuro e desconto
simple.

Explicación da capitalización non anual e tantos equivalentes,
os capitales equivalentes e as comisións.

7,033.1 Realizar cálculos básicos relacionados co xuro e desconto simple non
anual, e co desconto comercial tomando conciencia do coste que supón.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización
simple.

PE.1 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 15 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.2 - exercicios prácticos•

S 15 CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 15 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.4 - exercicio práctico•

S 10 CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros
máis habituais na empresa.

PE.5 - exercicio teórico práctico•

S 10 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.6 - exercicio teórico-práctico•

S 20 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. PE.7 - resolucións de exercicios.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Capitalización simple e composta.

 Actualización simple.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Explicar e diferenciar as leis
financeiras de capitalización
e actualización simple. -
Resumo e identificación das
leis financeiras de
capitalización e desconto
simple, asi como dos
termos que interveñen, e as
fórmulas xenéricas que
interveñen nelas, o
desglose das posibles
incognitas e o seu senso.

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - exercicios
prácticos

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - exercicio práctico•

PE.5 - exercicio teórico
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - resolucións de
exercicios.

•

8,0actividades de exercicios de
xuro e desconto simple. -
Realización de exercicios
con os seus cálculos
financeiros básicos
relacionados co xuro de
desconto simple

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - exercicios
prácticos

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - exercicio práctico•

PE.5 - exercicio teórico
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - resolucións de
exercicios.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Explicación da
capitalización non anual e
tantos equivalentes, os
capitales equivalentes e as
comisións. - Exercicios
prácticos de xuro e
desconto simple a tantos
non anuais, as comisións e
o desconto de efectos.

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - exercicios
prácticos

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - exercicio práctico•

PE.5 - exercicio teórico
práctico

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - resolucións de
exercicios.

•

18,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A CAPITALIZACIÓN COMPOSTA 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicar e diferenciar a lei financeira de capitalización
composta e actualización composta.

3,011.1 Analizar o sistema de capitalización composta, identificando os
elementos que interveñen no mesmo.

Exercicios de xuro e desconto composto 7,022.1 Efectuar as operacións bancarias básicas interpretando a documentación
asociada.

Explicar os tantos equivalentes e capital fraccionado,
exercicios prácticos.

8,033.1 Diferenciar os tantos equivalentes e a capitalización fraccionada

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.1 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 20 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 30 CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente.

PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 20 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.4 - Exercicio teórico-práctico•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Capitalización simple e composta.

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Explicar e diferenciar a lei
financeira de capitalización
composta e actualización
composta. - Resumo e
identificación da lei
financeira de capitalización
e desconto composto, asi
como dos termos que
interveñen, e as fórmulas
xenéricas que interveñen
nelas, o desglose das
posibles incognitas e o seu
senso.

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

7,0Exercicios de xuro e
desconto composto -
Realización de exercicios
con os seus cálculos
financeiros básicos
relacionados co xuro de
desconto composto.

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

8,0Explicar os tantos
equivalentes e capital
fraccionado, exercicios
prácticos. - Resolución de
exercicios completos de
xuro e desconto composto

• • • PE.1 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicio teórico-
práctico

•

18,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 OS PRÉSTAMOS E AS RENDAS 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación e identificación das variable que interveñen nas
operacións de préstamos. Resolución de exercicios prácticos
de cuadros de préstamos polos métodos máis habituais.

17,011.1 Efectúa cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as leis
financeiras correspondentes

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.3 Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 10 CA4.5 Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos
métodos máis habituais.

PE.3 - exercicio teórico practico•

S 30 CA4.6 Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis
habituais.

PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 30 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.5 - resolucións de exercicios•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.6 - exercicio práctico•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

17,0Explicación e identificación
das variable que interveñen
nas operacións de
préstamos. Resolución de
exercicios prácticos de
cuadros de préstamos
polos métodos máis
habituais. - Realización do
resumo, identificación das
rendas e fórmulas que
interveñen nos cuadros de
préstamo mais habituais,
exercicios e correcion .

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - exercicio teórico
practico

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - resolucións de
exercicios

•

PE.6 - exercicio práctico•

17,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 OPERACIÓNS DE PASIVO 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicar e identificar as operacións bancarias de pasivo máis
habituais, analizar  o procedento de apertura da conta
bancaria, contas corrente de aforro, e recoñecer os
mecanismos da liquidación das contas bancarias.

18,011.1 Efectua cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as leis
financeiras correspondentes e efectuando as operacións bancarias básicas
interpretando a documentación asociada.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

LC.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.1 - Exercicio teórico práctico•

S 50 CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. PE.2 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 20 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.4 - exercicio práctico•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Explicar e identificar as
operacións bancarias de
pasivo máis habituais,
analizar  o procedento de
apertura da conta bancaria,
contas corrente de aforro, e
recoñecer os mecanismos
da liquidación das contas
bancarias. - Resumo das
operacións suliñadas,
identificación dos termos
que interveñen na
liquidación da conta
corrente bancaria, e
proposta e resolución das
contas correntes propostas.

• • • LC.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.1 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.2 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - exercicio práctico•

18,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 OPERACIÓNS DE ACTIVO 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Facer breve explicación e exercicios da conta de crédito, do
aval bancario, da liquidación de contas bancarias como
consolidación, o préstamo bancario e a súa clasificación.

18,011.1 Facer cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as leis
financeiras correspondentes. Facer as operacións bancarias básicas
interpretando a documentación asociada.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 10 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.2 - Exercicio teórico práctico•

S 30 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 30 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.5 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.6 - exercicio práctico•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
 Instrumentos financeiros non bancarios de financiamento, investimento e servizos: leasing, renting e factoring.

 Outros instrumentos de financiamento.

 Custo do financiamento.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.
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Contidos

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

18,0Facer breve explicación e
exercicios da conta de
crédito, do aval bancario,
da liquidación de contas
bancarias como
consolidación, o préstamo
bancario e a súa
clasificación. - Realizar
exercicios e casos prácticos
do descrito anteriormente,
corrección e busca nas
páxinas de internet de
productos activos que
ofrecen as distintas
entidades de crédito

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - Exercicio teórico
práctico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.6 - exercicio práctico•

18,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 SERVIZOS BANCARIOS 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Diferenciar entre tarxeta de crédito e de débito, as
domiciliacións bancarias, as transferencias e operacións
similares, a xestion de cobro dos efectos comerciales, a
compra-venda de moeda extranxeira, outros servizos diversos,
e o de reclamación.

15,011.1 Realizar os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondente a instrumentos de financiamento, investimento e servizos.
Efectuar cálculos financeiros identificando e aplicar as leis financeiras
correspondentes. Facer as operacións bancarias básicas interpretando a
documentación asociada.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 30 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

TO.1 - Exercicio teórico práctico•

S 10 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. PE.2 - exercicio teórico practico•

S 30  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 10 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.4 - resolucións de exercicios•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.5 - exercicio práctico•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
 Instrumentos financeiros non bancarios de financiamento, investimento e servizos: leasing, renting e factoring.

 Outros instrumentos de financiamento.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.
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Contidos

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Diferenciar entre tarxeta de
crédito e de débito, as
domiciliacións bancarias, as
transferencias e operacións
similares, a xestion de
cobro dos efectos
comerciales, a compra-
venda de moeda
extranxeira, outros servizos
diversos, e o de
reclamación.  - Realización
de exercicios, previa
explicación da profesora,
busca dos servizos
bancarios por internet das
distintas entidades de
crédito, realización de
simulacións de
contratacións de servicios
bancarios.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - exercicio teórico
practico

•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - resolucións de
exercicios

•

PE.5 - exercicio práctico•

TO.1 - Exercicio teórico
práctico

•

15,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 A BOLSA DE COMERCIO E AS OPERACIÓNS BURSÁTILES 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Búscar información sobre a cotización dos valores na bolsa.
Realizar liquidacións de operacións de compra-venda de
activos financeiros. Diferenciar entre títulos de renda fixa e
títulos de renda variable.e determinar a rendabilidade de
investimentos.

14,011.1 Efectuar cálculos financeiros básicos identificando e aplicando as leis
financeiras correspondentes. Facer as operacións bancarias básicas
interpretando a documentación asociada.

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 20 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

PE.2 - exercicios prácticos•

S 10 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. PE.3 - exercicio teórico practico•

S 10  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

PE.4 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 20 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.5 - resolucións de exercicios•

S 10 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.6 - exercicio teórico-práctico•

S 10 CA4.8 Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade. PE.7 - exercicio práctico•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.8 - exerccio práctico•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Mercados financeiros.

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
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Contidos

 Outros instrumentos de financiamento.

 Subvencións, provedores e avais.

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Búscar información sobre a
cotización dos valores na
bolsa. Realizar liquidacións
de operacións de compra-
venda de activos
financeiros. Diferenciar
entre títulos de renda fixa e
títulos de renda variable.e
determinar a rendabilidade
de investimentos. -
Explicación breve dos
contidos básicos,
realización de exercicios
con operacións bursatiles.
Buscar en internet
información sobre o
funcionemento do mercado
da bolsa, e simulacións de
investimentos na bolsa, a
través dun xogo de bolsa
en equipos de traballo.

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - exercicios
prácticos

•

PE.3 - exercicio teórico
practico

•

PE.4 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.5 - resolucións de
exercicios

•

PE.6 - exercicio teórico-
práctico

•

PE.7 - exercicio práctico•

PE.8 - exerccio práctico•

14,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 A ACTIVIDADE ASEGURADORA 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. NO

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación breve da actividade aseguradora, , busqueda en
internet de información de distintas compañias aseguradoras e
da información facilitada, realización de exercicios e
simulacións de contratación de productos de seguros

17,011.1 Realizar os trámites de contratación, renovación, e cancelación
correspondentes a instrrumentos financeiros básicos de financiamento,
investimento e servizos de esta clase que se utilizan na empresa, describindo
a finalidade de cada un deles.

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.6 Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman un
contrato de seguro.

PE.1 - Exercicio teórico-práctico.•

S 15 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. PE.2 - exercicio práctico•

S 50  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

PE.3 - Exercicios teórico-práctico,
asistencia,realización diaria de tarefas,
participación na clase , exame de control

•

S 15 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.4 - exercicio práctico•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras.

 Subvencións, provedores e avais.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

17,0Explicación breve da
actividade aseguradora, ,
busqueda en internet de
información de distintas
compañias aseguradoras e
da información facilitada,
realización de exercicios e
simulacións de contratación
de productos de seguros -
resume do tema da
actividade aseguradora do
libro, busca en internet e
resumo da información
atopada presentación en
pequenos grupos, e
simulación de contratación
de produtos de seguros en
traballo de grupo pequeno

• • • PE.1 - Exercicio teórico-
práctico.

•

PE.2 - exercicio práctico•

PE.3 - Exercicios teórico-
práctico, asistencia,
realización diaria de
tarefas, participación na
clase , exame de control

•

PE.4 - exercicio práctico•

17,0TOTAL
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5.a

Os mínimos esixibles:

 Métodos de control de xestión de tesouraría: finalidade e características.Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa. Os

libros rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e proveedores, e efectos para pagar e cobrar. O control de caixa e bancos:

arqueamentos e cadramentos da caixa, e conciliación bancaria. Institucións financeiras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España,

banca privada,e caixas de aforros. Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras. Mercados financeiros, Instrumentos financeiros

non bancarios de financiamento, investimentos e servizos: leasing, renting e factoring. Outros instrumentos de financiamento. Subvencións,

provedores e avais. Rendibilidade do investimento. Custo do financiamento. Capitalización simple e composta, Actualización simple, Tipo de xuro

efectivo ou taxa anual equivalente, tantos por cento equivalentes, comisión bancaria, identificación e cálculo. Opercións bancarias de capitalización

simple e desconto simple. Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto. Documentación relacionada coas operacións

bancarias.Servicios habituais bancarios en liña.Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.Alcanzando os seguintes resultados de

aprendizaxe: Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. Realiza os trámites de contratación, renovación, e cancelación

correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos desta índole que se utilizan na empresa, e

describiuse a finalidade de cada un. Efectua cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. Efectúa

as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada.

5.b

Criterios de Cualificación:

O proceso de avaliación será continua, requerindo para elo a asistencia regular ás clases e outras actividades e ter así a posibilidade de evaluar o

seu traballo diario na aula, requisito importante xa que permite saber a súa evolución . A avaliación non deberá basearse unicamente na

realización de exames nin exclusivamente na valoración das capacidades memorísticas que se desenvolven na aprendizaxe.

Ainda así, durante o curso académico levaránse a cabo 3 avaliacións( con 3 ou ate 6 exames, segundo as características do grupo) que coincidirán

co fin de cada trimestre; estas probas serán escritas e/ou complementando coa presentación de pequenos traballos dos temas máis teóricos,estes

traballos valoraránse para axudar a conquerir os obxectivos e sumaránse con 1 punto sempre e cando no exame escrito acadase un mínimo de 5

sobre 10; Os exames constarán dunha parte teórica e outra práctica, sendo preciso acadar un resultado igual ou superior a 5 sobre 10, en cada

unha das partes para superalas.

Poderase realizar tamén algún control adicional, segundo as características e as necesidades de grupo.

Ademais, valorarase na calificación do alumno:

1.- A participación do alumno no desenvolvemento das clases, e as súas intervencións, interés, dedicación.

2.- O traballo constante e diario no desenvolvemento do módulo ao longo do curso: os traballos individuais ( tanto orais como escritos) e resolución

de exercicios son importantes coa finalidade de coñecer e avaliar o grado de comprensión co que se van adquirindo os coñecementos dos contidos

e tamén poñen de manifesto as deficiencias, para poder porlle solución o antes posible.

3.- A calidade dos traballos dos alumnos: nas actividades ou traballos en grupo avaliarase a calidade do traballo, a calidade da exposición, o

interese mostrado e a participación demostrados.

4.- Dossier de apuntes, traballos, exercicios,resumos e actividades.

5.- Mostrar un comportamento axeitado.

6.- Limpeza e redacción correcta nas probas e traballos.

A cualificación obtida en cada avaliación será a nota conseguida en cada unha das 3 probas escritas mais no seu caso, os controis adicionais (

parte principal da nota), completadas co exposto nos seis apartados anteriores.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Porcentaxe de valoración:

Ata un 70% notas de exámenes.

Ata un 20% notas de participación na aula, interese, dedicación,e comportamento, de non estar na aula é imposible avaliar a evolución e ou as

dificultades que presenta o alumno na materia concreta a tratar.

Ata un 10% notas de realización de exercicios , traballos , resumos , actividads e cuestionarios na clase ou na casa.

En cada un destes apartados o alumnado debe alcanzar un nivel aceptable, que o profesor valorará tendo en conta o conxunto dos resultados, e

que será polo menos do 50% de cada apartado.

No exame de xuño, os alumnos presentaráse coas partes non superadas no curso académico, e deben presentar as actividades non presentadas

nin efectuadas con anterioridade na aula. Para poder aprobar o módulo deben conseguir una nota de 5 sobre 10 ou superior. Si houbese alguna

parte pendente na terceira avaliación , a nota no boletin da 3ª avaliación figurará como insuficiente, ainda que se guardará o aprobado en espera

de que ese alumno recupere no exame de xuño, a parte ou partes pendentes, e nestes casos, na nota final figurara a media das notas obtidas.

Os alumnos deberán conservar, debidamente todo o traballo desenvolvido ó longo do curso das actividades e traballos realizadas tanto na aula

como na casa, que en todo caso deberán presentar tambén o dia das probas e ou exames obrigatoriamente..

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando algún alumno non alcance unha cualificación suficiente en cualquera  concepto avaliado, estableceranse actividades específicas de

recuperación que realizarán o longo das unidades seguintes:

Estas actividades poden consistir en, segundo a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados en: probas, resolucións de

cuestionarios, análise, resolución de casos, traballos, exposicións, etc..

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

Segundo a normativa vixente o número de faltas que implica a perda do dereito a avaliación continua no módulo Operacións auxiliares de xestión

de tesouraríaserá un 10% respecto da súa duración total, o procedemento de avaliación para o alumnado que perdeu este dereito será o seguinte:

terá dereito a un exame final extraordinario previo á avaliación final de módulos correspondente, que incluirá tódalas unidades didácticas da

programación do módulo neste curso académico seguirase o libro de texto de Mc Graw Hill,que terá que superar e será cualificado como Aprobado

ou Suspenso.

Para superar o módulo será necesario acadar unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. Será requisito imprescindible a presentación do

material elaborado no módulo o longo do curso.

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

Como mínimo mensualmente reunirase o departamento para realizar un seguimento do grado de cumprimento da programación, da asimilación

dos contidos do módulo por parte dos alumnos. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico a vista da experiencia do curso

anterior e outras circunstancias.

Asimesmo cada profesor evaluará a súa propria práctica docente, tendo en conta aspectos como son: os resultados acadados polos alumnos, a

constatación propria do grao de asimilación dos contidos por parte dos alumnos.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nos primeiros días de clase a profesora titora observará o nivel de coñecementos dos seus alumnos, a súa actitude, comportamento, interese,etc.,.

Tamén recabará información sobre os estudos cursados polo alumnado, cursillos que posuan, e experiencia profesional, e todos cuantos aspectos

resulten de interese para a práctica docente. Toda esta información recollerase mediante unha ficha e exporase na sesión de avaliación inicial que

se realizará ao remate do primeiro mes de cada curso. Esta sesión de avaliación inicial permitirá, no seu caso, adoptar as medidas de reforzo

educativo e/ou de flexibilización modular

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

Cando oa profesora constate que algún alumno/a non alcanza a programación, realizarase unha atención personalizada na aula co fin de

conseguir unha mellora nos coñecementos do módulo.

Estableceranse actividades específicas de reforzo, que se realizarán ao longo das seguintes unidades.

Estas actividades poden consistir en, segundo a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados en : exercicios, esquemas e

cuestionarios axeitados o alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiraselles aos alumnos valores que contribuian a facer deles uns bos cidadás e profesionais.

Asimesmo inculcarase ó alumnado o respeto e tolerancia ós profesores, compañeiros e demais membros da comunidade educativa.

Coidará da boa conservación do mobiliario da aula e das instalacións do Centro educativo.

Manterá a orde precisa para o correcto funcionamento na aula.

Informaraselles da necesidade de coñecer a intelixencia emocional, tanto para a súa vida profesional, como personal.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse o longo do curso, saida a distintas empresas da zona, charlas do Concello, etc. que serán programadas ao inicio do curso polo

departamento

10.Outros apartados

10.1) programación CMXA

 1.- Esta programación será idéntica para os pendentes  do curso anterior.

10.2) Anexo Confinamento

 No caso dun posible confinamento, nos dispomos do libro de texto, polo que as tarefas non será preciso subilas, salvo algunha excepción,  que

nese caso, a profesora faraillas chegar a través do moodle ou do gmail, e para impartir algúns dos coñecementos novos pendentes utlizaremos a

Webex, ou videochamadas, personalizadas se e preciso. E os alumnos e alumnas faranme chegar as suas tarefas, ben a través do Moodle ou

doutras vias como o gmail, Whatsapp, ou outras  modalidades acordadas entre a profesora e o alumnado segundo sexa o caso concreto. En

cualquer caso, buscarase o mellor servizo e feedback entre ambos, para  que o seu traballo sexa semellante que o utilizado na aula, e xurda o
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menor  detrimente posible na súa formación,
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 32020/2021 9680

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral deste título consiste en organizar e executar as operacións

de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a

normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción

da clientela e/ou das persoas usuarias, e actuando segundo as normas de prevención de

riscos laborais e protección ambiental.

Prospectiva do título

1. A profesión de técnico superior en Administración e Finanzas sufriu unha evolución

nos últimos años, como consecuencia do desenvolvemento experimentado polos sectores

económicos de forma xeral e o sector servizos en particular, que supuxo unha forte demanda de profesionais desta ocupación.

2. Algunhas causas desta situación e que farán que se continúe demandando profesionais con esta ocupación son as seguintes:

¿ A tendencia da actividade económica cara á globalización e o incremento das relacións comerciais e institucionais internacionais require

profesionais con cualificación e

competitividade, nomeadamente nas novas tecnoloxías da información e da comunicación,

e con competencias lingüísticas en varios idiomas.

¿ A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo exixelles actualmente ás persoas profesionais de administración e finanzas

unha serie de competencias

persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de

decisións, e no desenvolvemento de tarefas e a atención ao público. Cómpre insistir en que

as fronteiras entre as áreas da administración empresarial están cada vez máis diluídas, de

modo que se requiren esforzos cada vez maiores na súa coordinación, tanto interna como

externamente.

¿ O cambio constante na lexislación, tipos de documentos e procedementos administrativos utilizados pola empresa exixe, por parte destas

persoas, unha actualización constante

e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo da vida, cara á autoformación e cara á

responsabilidade.

¿ A crecente competitividade no mundo empresarial exixe profesionais capaces de desenvolver a súa actividade nun ámbito de xestión de

calidade, con importancia na seguridade, a hixiene e o respecto polo ambiente.

Perfil profesional do título:

O perfil profesional do título de técnico en administración e finanzas pola súa competencia xeral, polas suas competencias profesionais, persoais e

sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia de o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

incluídas no título.

Orientacións pedagóxicas:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de

preparación e elaboración de expedientes e documentos xurídicos propios das empresas

e/ou organizacións, e a súa presentación ante as administracións públicas, así como o

mantemento de arquivos, segundo os obxectivos marcados, respectando os procedementos internos e a normativa legal establecida

Esta función abrangue aspectos como:

¿ Identificación da organización e das competencias das administracións públicas (comunitaria, estatal, autonómica, local etc.).

¿ Distinción entre as leis e as normas que as desenvolven, os órganos responsables da

súa aprobación e o ámbito de aplicación.

¿ Constante actualización das bases de normativa xurídica.

¿ Identificación, estrutura e finalidade dos boletíns e diarios oficiais.
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¿ Formalización, tramitación e custodia dos documentos xurídicos relativos á constitución, á modificación e ao funcionamento das organizacións,

consonte a normativa civil e

mercantil e as directrices definidas.

¿ Formalización, tramitación e custodia da documentación.

¿ Elaboración da documentación exixida polos organismos públicos en tempo e forma.

¿ Diferenciación entre os tipos de procedementos administrativos.

¿ Recoñecemento da normativa sobre custodia e conservación da documentación xerada na actividade empresarial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión (confección ou

formalización, tramitación e custodia) da documentación xurídica e privada que se xera en

calquera tipo de empresas e organizacións de carácter gobernamental e non gobernamental,

pertencentes a calquera sector produtivo. Actúa dependendo de profesionais de despachos

e oficinas, e pode tomar decisións con autonomía e responsabilidade, por delegación.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo a),

b), e) e k) e as competencias a), b) e m) Conforme o establecido no DECRETO 206/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do

ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en

Administración e Finanzas.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Analizar e confeccionar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa, identificando a súa tipoloxía e a súa finalidade, para os

xestionar.

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa recoñecendo

a súa estrutura, os seus elementos e as súas características, para os elaborar.

c) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da empresa, para

elaborar documentos e comunicacións.

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación co seu emprego máis eficaz no tratamento da

información, para elaborar documentos

e comunicacións.

e) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades relacionadas coa xestión

empresarial.

f) Organizar as tarefas administrativas das áreas funcionais da empresa para propor

liñas de actuación e mellora.

g) Identificar as técnicas e os parámetros que determinan as empresas, para clasificar,

rexistrar e arquivar comunicacións e documentos.

h) Recoñecer a relación entre as áreas comercial, financeira, contable e fiscal, para

xestionar os procesos de xestión empresarial de forma integrada.

i) Interpretar a normativa e a metodoloxía aplicables para realizar a xestión contable e

fiscal.

j) Elaborar informes sobre os parámetros de viabilidade dunha empresa, recoñecer os

produtos financeiros e os seus provedores, e analizar os métodos de cálculo financieiros para supervisar a xestión de tesouraría, a captación de

recursos financeiros e o estudo de

viabilidade de proxectos de investimento.

k) Preparar a documentación e as actuacións que se deben desenvolver, interpretando

a política da empresa, para aplicar os procesos administrativos establecidos na selección,

na contratación, na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos.
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l) Recoñecer a normativa legal, as técnicas asociadas e os protocolos relacionados co

departamento de recursos humanos, analizando a problemática laboral e a documentación

derivada, para organizar e supervisar a xestión administrativa do persoal da empresa.

m) Identificar a normativa, realizar cálculos, seleccionar datos, formalizar documentos e

recoñecer as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e de asesoramento a clientes, para realizar a xestión administrativa dos

procesos comerciais.

n) Recoñecer as técnicas de atención á clientela e ás persoas usuarias, e adecualas a

cada caso, analizando os protocolos de calidade e imaxe empresarial ou institucional, para

desempeñar as actividades relacionadas.

ñ) Identificar modelos, prazos e requisitos para tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en organismos e

administracións públicas.

o) Analizar e utilizar as oportunidades e os recursos de aprendizaxe relacionados coa

evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e as tecnoloxías da información

e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións

laborais e persoais.

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos se presentan nos procesos e na organización do traballo e da vida

persoal.

q) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación,

para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a

coordinación de equipos de

traballo.

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación adaptándose aos contidos que se

vaian transmitir, á finalidade e ás características das persoas receptoras, para asegurar a

eficacia nos procesos de comunicación.

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa

aplicable nos procesos de traballo, para garantir ámbitos seguros.

u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á accesibilidade e o deseño universais.

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nas actividades e nos traballos realizados

no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da avaliación e da calidade e ser capaz

de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de

iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresa ou emprender

un traballo.

x) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en

conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Tramitar documentos ou comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas, información obtida

e/ou necesidades detectadas.

c) Detectar necesidades administrativas ou de xestión da empresa de diversos tipos, a

partir da análise da información dispoñible e do contorno.
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d) Propor liñas de actuación encamiñadas a mellorar a eficiencia dos procesos administrativos en que interveña.

e) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas

apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

f) Xestionar os procesos de tramitación administrativa empresarial en relación ás áreas

comercial, financeira, contable e fiscal, cunha visión integradora destas.

g) Realizar a xestión contable e fiscal da empresa, segundo os procesos e os procedementos administrativos, aplicando a normativa e en

condicións de seguridade e calidade.

h) Supervisar a xestión de tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo

de viabilidade de proxectos de investimento, seguindo as normas e os protocolos establecidos.

i) Aplicar os procesos administrativos establecidos na selección, na contratación, na

formación e no desenvolvemento dos recursos humanos, axustándose á normativa e á

política empresarial.

j) Organizar e supervisar a xestión administrativa de persoal da empresa, axustándose

á normativa laboral vixente e aos protocolos establecidos.

k) Realizar a xestión administrativa dos procesos comerciais, levando a cabo as tarefas

de documentación e as actividades de negociación con provedores, e de asesoramento e

relación coa clientela.

l) Atender a clientela e as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial asegurando os niveis de calidade establecidos e axustándose a

criterios éticos e de imaxe da

empresa ou da institución.

m) Tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en diferentes organismos e administracións públicas, en prazo e

forma requiridos.

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos

científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa

formación e os recursos existentes na aprendizaxe  ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo

persoal e no dos membros do equipo.

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade e supervisar o seu

desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións

aos conflitos grupais que se presenten.

p) Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade utilizando vías eficaces de comunicación,

transmitindo a información ou coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen

no ámbito do seu traballo.

q) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e o do seu equipo supervisando e aplicando os procedementos de prevención de

riscos laborais e ambientais, de

acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

r) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e

deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

s) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa

e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.

t) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional,

de acordo co establecido na lexislación vixente, participando activamente na vida económica, social e cultural.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A estrutura empresarial de A Guarda está conformada polo pequeno negocio da zona, que satisface a demanda local e turística da mesma. O

entorno productivo apóiase principalmente no sector primario como é a pesca, o marisqueo e a agricultura, e no sector servizos (o turismo). É por

iso que o mercado demanda profesionais polivalentes que poidan facer todas as funcións da empresa, defendéndose en todos os ámbitos nos que

esta poida desenvolver a súa actividade.

Por outro lado, A Guarda, ó igual co resto das comarcas galegas, viuse moi afectada pola situación actual de crise e desemprego, é por iso que

resulta importante remarcar a necesidade de fomentar a mentalidade empresarial e emprendedora, que este módulo en particular, dada a súa

configuración, permite grazas aos seus contidos prácticos e maior coñecemento da empresa.

As formas xurídicas predominantes nas empresas  do entorno son as SL, e empresas individuais. Respecto a súa dimensión atopámonos perante

pemes e microempresas.

No sector servizos, as actividades que poderán desenvolver os nosos alumnos/as céntranse nos seguintes ámbitos:

Financeiro:

- Bancos privados e públicos.

- Caixas de aforro, hoxe en día fusionadas  e convertidas en bancos.

- Corporacións e institucións de crédito e financeiro

- Seguros.

- Outros servizos financeiros prestados ás empresas.

- Servizos de información sobre solvencia de persoas e empresas e xestión de cobros.

- Asesorías xurídicas, fiscais e xestorías.

- Servizos de auditoría  económica e financeira.

Asesoramento e información da organización da empresa, xestión e control empresarial
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0647_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 O ENTORNO INSTITUCIONAL Estudaranse as distintas administracións públicas que se
atopan no territorio onde a empresa pode exercer a súa
actividade: Unión Europea, Administración Pública Estatal,
Administración Autonómica e Administración Local

15 16 X

2 O DEREITO E A EMPRESA Identificaremos as fontes de información da normativa
xurídica que afecta á empresa. Estudaremos as distintas
formas xurídicas da empresa así como as funcións dos
fedatarios públicos

12 14 X

3 DOCUMENTACIÓN XÚRÍDICA
DA EMPRESA

Nesta unidade didáctica estudaremos os requisitos formais
que ten que cumprir a empresa, tanto para a súa constitución
como para o seu funcionamento.

24 25 X

4 CONTRATACIÓN PRIVADA Veremos os diferentes tipos de contratos privados que pode
suscribir a empresa, así como a normativa sobre a
contratación privada

15 17 X

5 RELACIÓN EMPRESA E
ADMINISTRACIÓN

Estudaremos o procedemento administrativo, os documentos
administrativos e a contratación coa administración

30 28 X

Total: 96

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O ENTORNO INSTITUCIONAL 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas establecidas na Constitución española e a Unión Europea, recoñecendo os organismos,
as institucións e as persoas que as integran. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Organización do Estado Español 4,011.1 Coñecer a estrutura e organización do Estado segundo o establecido na
Constitución

1.2 identificar os poderes do Estado e os seus órganos de goberno

A Administración Pública: administración xeral do estado,
administración autonómica e administración local

6,022.1 Identificar os principais órganos de goberno do poder executivo e das
administracións autonómicas e locais así como as súas funcións

2.2 Describir as funcións e competencias dos órganos da Administración
Xeral do Estado, autonómica e local, así como a súa normativa aplicable

2.3 Recoñecer os órganos consultivos de Goberno e os órganos de control
económico-financeiro

2.4 Coñecer as relacións entre as distintas administracións

A Unión Europea 5,033.1 Describir a estrutura e organización da Unión Europea

3.2 Recoñecer os organismos, institucións e persoas que integran a Unión
Europea

3.3 Distinguir a estrutura e funcións básicas das principais institucións da
Unión Europea

3.4 Relacionar os diferentes órganos da Unión Europea e o resto das
Administracións nacionais, así como a incidencia da normativa europea na
nacional

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución española e as súas
respectivas funcións.

PE.1 - Nivel de coñecemento dos poderes
públicos

•

S 16 CA1.2 Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes públicos, así como
as súas funcións, consonte a súa lexislación específica.

PE.2 - Nivel de coñecemento dos órganos
de goberno dos poderes públicos

•

S 16 CA1.3 Identificáronse os principais órganos de goberno do poder executivo das
administracións autonómicas e locais, así como as súas funcións.

PE.3 - Asimilación dos contidos teóricos
explicados con referencia as
administracións públicas estatais,
autonómicas e locais

•

S 16 CA1.4 Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais institucións da Unión
Europea.

PE.4 - Nivel de coñecemento da estrutura e
principais funcions das institucións da UE

•

S 16 CA1.5 Describíronse as funcións e as competencias dos órganos, e a normativa aplicable a
estes.

PE.5 - Asimilación das funcións e
competencias dos órganos estudados

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 16 CA1.6 Describíronse as relacións entre os órganos da Unión Europea e o resto das
administracións estatais, así como a incidencia da normativa europea na estatal.

PE.6 - Capacidade para relacionar os
contidos teóricos explicados na unidade

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Goberno e Administración xeral do Estado.

 Comunidades autónomas.

 Administracións locais.

 Organismos públicos.

 Unión Europea.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A Organización do Estado
Español - Estrutura e
organización das
administracións públicas
establecida na Constitución

Explicación teórica da
estrutura política según
a Constitución
Española

• Estudo dos poderes do
Estado e as súas
funcións

•

Realizar un esquema
da Constitución
Española diferenciando
as distintas partes que
a compoñen

•

Esquema dos poderes
do Estado

•

Esquema da
Constitución Española

•

Libro de texto,
Constitución Española
e Canón

• PE.1 - Nivel de
coñecemento dos
poderes públicos

•

PE.2 - Nivel de
coñecemento dos
órganos de goberno dos
poderes públicos

•

6,0A Administración Pública:
administración xeral do
estado, administración
autonómica e
administración local -
Estrutura territorial do
Estado

Exposición teórica dos
organismos, institucións
e persoas que
conforman a
administración xeral, a
autonómica e a local

• Realizar un esquema
da administración
pública e dos distintos
organismos e
institucións que a
conforman

•

Realizar os exercicios
do libro recomendado
os alumnos

•

Esquema da estrutura
territorial do estado

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto, apuntes
do profesor e canon

• PE.3 - Asimilación dos
contidos teóricos
explicados con
referencia as
administracións públicas
estatais, autonómicas e
locais

•

PE.5 - Asimilación das
funcións e competencias
dos órganos estudados

•

5,0A Unión Europea - Estudo
da Unión Europea

Exposición teórica da
estrutura da UE, así
como das funcións e
competencias básicas
dos órganos e
institucións que a
compoñen

• Terán que buscar
información dos
órganos mais
distinguidos da UE na
internet, así como das
suas funcións

•

Realizar un esquema
dos diferentes órganos
da UE

•

Responder as
preguntas que veñen
no libro recomendado
os alumnos

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Esquema que inclue os
aspectos mais
importantes da unidade

•

Libro de texto, apuntes
do profesor, internet e
canon

• PE.4 - Nivel de
coñecemento da
estrutura e principais
funcions das institucións
da UE

•

PE.6 - Capacidade para
relacionar os contidos
teóricos explicados na
unidade

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O DEREITO E A EMPRESA 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola actividade empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia relacionada coa
organización. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fontes do dereito e xerárquía normativa 5,011.1 Coñecer as normas que compoñen o Ordenamento Xurídico e a súa
clasificación xerárquica

A lei e a súa iniciativa e aprobación 5,022.1 Coñecer quen ten a iniciativa lexislativa

2.2 Distinguir entre os distintos procedementos para aprobar as leis

Documentación e información xurídica 2,033.1 Identificar e manexar as fontes e bases de datos da documentación
xurídica na internet

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co ordenamento xurídico español. PE.1 - Nivel de coñecemento das fontes do
dereito e a xerarquía normativa

•

S 20 CA2.2 Precisáronse as características das normas xurídicas e dos órganos que as
elaboran, ditan, aproban e publican.

PE.2 - Nivel de coñecemento do proceso de
creación das leis

•

S 20 CA2.3 Relacionáronse as leis co resto de normas que as desenvolven, e identificáronse os
órganos responsables da súa aprobación e da súa tramitación.

PE.3 - Recoñecemento do sistema de
aprobación das leis

•

S 20 CA2.4 Identificouse a estrutura dos boletíns oficiais como medio de publicidade das
normas.

PE.4 - Coñecemento dos distintos medios
de publicidade da normativa

•

S 5 CA2.5 Seleccionáronse fontes ou bases de datos de documentación xurídica tradicionais
e/ou en internet, e establecéronse accesos directos a elas, para axilizar os procesos de
procura e localización de información.

OU.1 - Traballo de búsqueda na internet•

S 5 CA2.6 Detectouse a aparición de nova normativa, xurisprudencia, notificacións, etc.,
consultando habitualmente as bases de datos xurídicas que poidan afectar a entidade.

OU.2 - Traballo da búsqueda na internet•

S 5 CA2.7 Arquivouse a información achada nos soportes ou formatos establecidos, para
posteriormente transmitila aos departamentos correspondentes da organización.

OU.3 - Destreza no tratamento da
información

•

S 5 CA2.8 Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da información no uso e
na custodia dos documentos.

PE.5 - Coñecemento das normas de
seguridade no tratamento da información

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos básicos do dereito empresarial.

 Dereito público e privado. Fontes do dereito de acordo co ordenamento xurídico.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tipos de normas xurídicas e xerarquía normativa.

 Normativa civil e mercantil.

 Diario Oficial das Comunidades Europeas, diarios oficiais das administracións públicas, revistas especializadas, boletíns estatísticos, etc.

 A empresa como ente xurídico e económico.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Fontes do dereito e
xerárquía normativa -
Estudaranse a fontes do
dereito e a súa aplicación
xerárquica

Explicación teórica das
fontes do dereito e a
Xerarquía Normativa

• Identificar as distintas
fontes do dereito

•

Representar
xerarquicamente as leis

•

Relacionar o dereito
nacional co comunitario

•

Realizar os exercicios
propostos do manual
recomendado

•

Identificación das
fontes do dereito

•

Esquema xerárquico
das leis

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto, apuntes
do profesor e canón

• PE.1 - Nivel de
coñecemento das fontes
do dereito e a xerarquía
normativa

•

5,0A lei e a súa iniciativa e
aprobación - Estudaranse
os procedementos para
aprobar as leis no noso
sistema

Explicación teórica do
procedemento de
iniciativa e aprobación
das leis

• Realizar un resume dos
distintos
procedementos que se
poden seguir para crear
una lei

•

Búsqueda na internet
dun decreto lei ou de
un proxecto lei
indicando a súa
finalidade

•

Realizar os exercicios
propostos no libro
recomendado

•

Resume da materia
exposta

•

Decreto ou proxeto lei•

Exercicios practicos
resoltos

•

Libro de texto, apuntes
do profesor, exercicios
e internet

• PE.2 - Nivel de
coñecemento do proceso
de creación das leis

•

PE.3 - Recoñecemento
do sistema de
aprobación das leis

•

2,0Documentación e
información xurídica -
Identificar as distintas
bases de datos onde
consultala normativa

Identificar as fontes de
información xurídica e o
seu funcionamento

•

Guía na búsqueda de
lexislación na internet

•

Búsqueda de normativa
na internet

•

Identificar as distintas
bases de datos onde se
pode encontrar
lexislación

•

Realizar os exercicios
prácticos propostos no
libro recomendado

•

Aumento das destrezas
de búsqueda en
internet

•

Manexo correctos das
bases de datos que
conteñen lexislación

•

Exercicios practicos
resoltos

•

Libro de texto e internet• OU.1 - Traballo de
búsqueda na internet

•

OU.2 - Traballo da
búsqueda na internet

•

OU.3 - Destreza no
tratamento da
información

•

PE.4 - Coñecemento dos
distintos medios de
publicidade da normativa

•

PE.5 - Coñecemento das
normas de seguridade
no tratamento da
información

•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 DOCUMENTACIÓN XÚRÍDICA DA EMPRESA 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o funcionamento das entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil segundo as directrices
definidas. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Formas xurídicas das empresas 4,011.1 Identificar os distintos tipos de empresas

1.2 Determinar cal é a forma xurídica máis ventaxosa de crear unha empresa
en función das circustancias

Constitución dunha sociedade 10,022.1 Determinar o proceso de constitución dunha sociedade

2.2 Identificar a documentación necesaria para constituir unha sociedade

2.3 Coñecer o proceso telemático de creación das empresas e valorar as
súas vantaxes

2.4 Identificar os fedatarios e os rexistros públicos

Documentación necesaria para a vida da empresa 8,033.1 Analizar as características dos documentos máis habituais na vida
societaria

3.2 Identificar as características e requisitos da documentación contable da
empresa

3.3 Cubrir axeitadamente a documentación que se lle exixe a empresa

Normativa de protección de datos 2,044.1 Coñecer e aplicar a normativa de protección de datos que debe ter
presente a empresa

4.2 Coñecer as medidas de seguridade necesarias para salvagardar as
bases de datos nas empresas

24TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas xurídicas de empresa. OU.1 - Esquema resume sobre as principais
caracteristicas das distintas formas
xurídicas

•

S 30 CA3.2 Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade mercantil, e indicouse a
normativa mercantil aplicable e os documentos xurídicos que se xeran.

OU.2 - Realización dun traballo (búsqueda
na internet)

•

S 10 CA3.3 Precisáronse as funcións dos fedatarios e os rexistros públicos, así como a estrutura
e as características dos documentos públicos habituais no ámbito dos negocios.

PE.1 - Asimilación das funcións dos
fedatarios públicos

•

S 10 CA3.4 Describíronse e analizáronse as características e os aspectos máis significativos dos
modelos de documentos máis habituais na vida societaria (estatutos, escrituras, actas, etc.).

PE.2 - Coñecemento da documentación
empregada polas sociedades

•

S 10 CA3.5 Elaboráronse documentos societarios a partir dos datos achegados, modificando e
adaptando os modelos dispoñibles.

OU.3 - Correcta elaboración na clase da
documentación exixida as sociedades

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.6 Recoñeceuse a importancia da actuación dos fedatarios na elevación a público dos
documentos, estimando as consecuencias de non realizar os trámites oportunos.

PE.3 - Recoñecemento da importancia das
funcións dos fedatarios públicos

•

S 10 CA3.7 Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil acorde ao obxecto
social da empresa.

OU.4 - Identificación da documentación
mercantil en función do obxeto social da
empresa

•

S 10 CA3.8 Verificouse o cumprimento das características e os requisitos formais dos libros da
sociedade esixidos pola normativa mercantil.

PE.4 - Coñecemento dos requisitos formais
que teñen que cumprir os libros esixidos as
sociedades

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas da empresa: empresariado individual e sociedades.

 Documentación de constitución e modificación.

 Formalización de documentación contable.

 Fedatarios públicos.

 Rexistros oficiais das administracións públicas.

 Elevación a público de documentos: documentos notariais habituais.

 Lei de protección de datos.

 Normativa referente aos prazos obrigatorios e á forma de conservación e custodia da documentación.

 Normativa referente á administración e a seguridade electrónica, e á protección e conservación ambiental.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Formas xurídicas das
empresas - Formas
xurídicas que pode adoptar
a empresa cando se
constitue

O profesor fará unha
introducción sobre as
distintas formas
xurídicas que pode
adoptala empresa

• Buscar na internet as
principais
características das
distintas formas
xurídicas e facer un
esquema resumen de
todas elas

•

Pensar no negocio que
lles gostaría montar e
buscar a forma xurídica
mais adecuada para
créalo.

•

Esquema resume sobre
as formas xurídicas

•

Inicio dun traballo de
constitución dunha
sociedade

•

Libro de texto e internet• OU.1 - Esquema resume
sobre as principais
caracteristicas das
distintas formas xurídicas

•

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Constitución dunha
sociedade - Requisitos e
documentación necesaria
para a constitución dunha
sociedade

Guía na cobertura do
papeleo para constituir
unha sociedade

• Búsqueda na internet
das pautas a seguir
para constituir unha
sociedade

•

Cobertura da
documentación para
constituir unha
sociedade

•

Traballo de constitución
dunha sociedade

• Libro de texto e internet• OU.2 - Realización dun
traballo (búsqueda na
internet)

•

PE.1 - Asimilación das
funcións dos fedatarios
públicos

•

PE.3 - Recoñecemento
da importancia das
funcións dos fedatarios
públicos

•

8,0Documentación necesaria
para a vida da empresa -
Documentación necesaria
na actividade da empresa

Explicación teórica da
documentación
necesaria para a vida
da empresa

• Realización dos
exercicios propostos no
manual de texto

• Exercicios resoltos• Libro de texto e
apuntes do profesor

• OU.3 - Correcta
elaboración na clase da
documentación exixida
as sociedades

•

OU.4 - Identificación da
documentación mercantil
en función do obxeto
social da empresa

•

PE.2 - Coñecemento da
documentación
empregada polas
sociedades

•

2,0Normativa de protección de
datos - Estudar a normativa
referente a protección de
datos

Explicación teórica da
normativa de proteción
de datos

• Búsqueda na internet
da normativa existente
sobre a proteción de
datos

•

Búsqueda na internet
de supostos de
denuncia sobre a
vulneración da lei de
proteción de datos

•

Búsqueda na internet
do estado da normativa
europea en materia de
proteción de datos

•

Facer os exercicios
propostos no libro de
texto

•

Búsqueda na internet• Libro de texto e internet• PE.4 - Coñecemento dos
requisitos formais que
teñen que cumprir os
libros esixidos as
sociedades

•

24,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 CONTRATACIÓN PRIVADA 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Cobre os modelos de contratación privados máis habituais no ámbito empresarial ou documentos de fe pública, aplicando a normativa e os medios
informáticos dispoñibles para a súa presentación e a súa sinatura. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato e os seus elementos 4,011.1 Coñecer as características do dereito empresarial

1.2 Diferenciar a contratación civil da mercantil

1.3 Estudar os elementos que inteveñen nos contratos

Modalidades de contratos 4,022.1 Coñecer a clasificación dos contratos en función de distintas categorías

2.2 Identificar os distintos tipos de contratos civiles

2.3 Identificar os distintos tipos de contratos mercantiles

Redación de contratos 4,033.1 Coñecer a estrutura e contido dos contratos

3.2 Aprender a redatar contratos

Contratación electrónica 3,044.1 Identificar os elementos do contrato eletrónico

4.2 Redatar contratos vía eletrónica

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para contratar segundo a
normativa española.

PE.1 - Asimilación do concepto de contrato
e capacidade para contratar

•

S 20 CA4.2 Identificáronse as modalidades de contratación e as súas características. PE.2 - Recoñecemento das modalidades de
contratación

•

S 10 CA4.3 Identificáronse as normas relacionadas cos tipos de contratos do ámbito empresarial. PE.3 - Coñecemento da normativa dos
contratos

•

S 10 CA4.4 Compilouse e cotexouse a información e a documentación necesarias para a
formalización de cada contrato, consonte as instrucións recibidas.

OU.1 - A busqueda na internet sobre a
información e documentacion necesaria
para formalizar un contrato

•

S 10 CA4.5 Cubríronse os modelos normalizados utilizando aplicacións informáticas, de acordo
coa información compilada e as instrucións recibidas.

TO.1 - Traballo realizado na clase de
cobertura dos modelos normalizados,
utilizando aplicacións informáticas

•

S 10 CA4.6 Verificáronse os datos de cada documento e comprobouse o cumprimento e a
exactitude dos requisitos contractuais e legais.

PE.4 - Coñecementos sobre a normativa
contractual

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.7 Valorouse a utilización da sinatura dixital e dos certificados de autenticidade na
elaboración dos documentos que o permitan.

PE.5 - Coñecemento das características da
contratación online

•

S 10 CA4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da información no uso e
na custodia dos documentos.

PE.6 - Coñecemento das normas de
seguridade no tratamento da información

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise do proceso de contratación privado.

 Análise da normativa civil e mercantil aplicable ao proceso de contratación.

 Contratos privados: civís e mercantís.

 Sinatura dixital e certificados.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O contrato e os seus
elementos - Estudo da
contratación civil e
mercantil

Explicación teórica do
concepto de contrato e
os seus elementos

• Realizar os exercicios
prácticos do manual
proposto

• Exercicios resoltos• Libro de texto, apuntes
do profesor e canon

• PE.1 - Asimilación do
concepto de contrato e
capacidade para
contratar

•

4,0Modalidades de contratos -
Estudo das modalidades de
contratos

Explicación teóricas
das distintas
modalidades de
contratos

• Elaboración dun
esquema coas distintas
modalidades de
contratos

•

Realizar os exercicios
do libro proposto

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Esquema das distintas
modalidades de
contrato

•

Libro de texto e
apuntes do profesor

• OU.1 - A busqueda na
internet sobre a
información e
documentacion
necesaria para formalizar
un contrato

•

PE.2 - Recoñecemento
das modalidades de
contratación

•

PE.3 - Coñecemento da
normativa dos contratos

•

4,0Redación de contratos -
Redación de contratos

Guía na redación dun
contrato

• Redatar un contrato
tendo en conta os
requisitos formais que
ten que cumprir

• Contrato redatado• Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.4 - Coñecementos
sobre a normativa
contractual

•

TO.1 - Traballo realizado
na clase de cobertura
dos modelos
normalizados, utilizando
aplicacións informáticas

•

3,0Contratación electrónica -
Estudo da contratación a
través de medios
eletrónicos

Explicación teórico-
práctica da contratación
electrónica

• Búsqueda na interne da
información necesaria
para formalizar un
contrato

•

Simular a formalización
dun contrato a través
da internet

•

Simulación dunha
contratación

• Libro de texto e internet• PE.5 - Coñecemento das
características da
contratación online

•

PE.6 - Coñecemento das
normas de seguridade
no tratamento da
información

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 RELACIÓN EMPRESA E ADMINISTRACIÓN 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as directrices
definidas. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O acto administrativo 6,011.1 Obter unha visión xeral do acto administrativo

1.2 Identificar as diferentes clases de actos administrativos

1.3 Recoñecer os requisitos de eficacia e validez do acto administrativo

1.4 Coñecer o cómputo dos prazos a efectos administrativos

O procedemento administrativo 6,022.1 Comprender o significado do procedemento administrativo

2.2 Identificar as diferentes fases do procedemento administrativo

2.3 Recoñecer os supostos e os tipos de silencio administrativo

2.4 Recoñecer as normas que regulan a lengua dos procedementos

Os recursos administrativos e judiciales 6,033.1 Identificar os diferentes procedementos de revisión dos actos
administrativos

3.2 Describir os distintos tipos de recursos administrativos e as suas
características

3.3 Recoñecer os órganos integrantes da Xurisdición Contencioso-
Administrativa

3.4 Explicar as normas que regulan o procedemento contencioso-
administrativo

Documentos requeridos polos organismos públicos 6,044.1 Coñecer os dereitos e deberes dos cidadáns ante a Administración

4.2 Distinguir os documentos máis usuais xerados na actividade
administrativa

4.3 Identificar os diferentes soportes documentais

4.4 Elaborar e cumprimentar documentos ante a Administración

A contratación administrativa 6,055.1 Coñecer os requisitos necesarios para contratar coa Administración

5.2 Distinguir os procedementos de adxudicación dos contratos públicos

5.3 Identificar as características dos diferentes contratos públicos

30TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Definiuse o concepto e as fases do procedemento administrativo común, de acordo
coa normativa aplicable.

PE.1 - Asimilación do concepto e fases do
proceso administrativo común

•

S 10 CA5.2 Determináronse as características e os requisitos legais e de formato dos
documentos oficiais máis usuais xerados en cada unha das fases do procedemento
administrativo e recursos ante o contencioso-administrativo

PE.2 - Coñecemento dos requisitos legais e
formais dos documentos oficiais

•

S 10 CA5.3 Compilouse a información necesaria para a elaboración da documentación
administrativa ou xudicial, de acordo cos obxectivos do documento.

PE.3 - Asimilación dos conceptos que
interveñen no recurso administrativo

•

S 10 CA5.4 Cubríronse os impresos, os modelos ou a documentación tipo de acordo cos datos,
coa información dispoñible e cos requisitos legais establecidos.

OU.1 - Traballo realizado na clase de
cobertura da documentación tipo

•

S 10 CA5.5 Valorouse a importancia dos prazos de formalización da documentación. PE.4 - Coñecemento dos prazos do acto
administrativo, procedemento e recursos

•

S 10 CA5.6 Preparáronse as renovacións ou accións periódicas derivadas das obrigas coas
administracións públicas, para a súa presentación ao organismo correspondente.

PE.5 - Recoñecemento das obrigas coa
administración pública

•

S 10 CA5.7 Describíronse as características da sinatura electrónica, os seus efectos xurídicos, o
proceso para a súa obtención e a normativa estatal e europea que a regula.

PE.6 - Coñecemento da xestión da
solicitude e dos efectos xurídicos da
signatura electrónica

•

S 5 CA5.8 Procedementouse a solicitude da certificación electrónica para a presentación dos
modelos oficiais por vía telemática.

OU.2 - Traballo realizado na clase,
simulación da solicitude da signatura
electrónica

•

S 10 CA5.9 Describíronse os dereitos das corporacións e da cidadanía en relación coa
presentación de documentos ante a Administración.

PE.7 - Coñecementos teóricos sobre os
dereitos e obrigas do cidadan coa
administración

•

S 10  CA5.10 Determináronse os trámites e a presentación de documentos tipo nos procesos e
nos procedementos de contratación pública, e na concesión de subvencións, segundo as
bases das convocatorias e a normativa de aplicación

PE.8 - Identificación dos trámites para a
presentación de documentos na
contratación pública

•

S 5  CA5.11 Determináronse as condicións de custodia dos documentos e dos expedientes
relacionados coas administracións públicas, con garantía da súa conservación e da súa
integridade.

PE.9 - Coñecemento da importancia da
conservación da integridade dos
documentos públicos

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Acto administrativo.

 Procedemento administrativo.

 Dereitos da cidadanía fronte ás administracións públicas.

 Silencio administrativo. Recursos administrativos e xudiciais.

 Tramitación de recursos.

 Elaboración de documentos de comunicación coa Administración.

 Requisitos legais e formato dos documentos oficiais máis usuais xerados en cada fase do procedemento administrativo e recursos contenciosos administrativos.

 Sinatura dixital e certificados.

 Contratación con organizacións e administracións públicas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O acto administrativo -
Estudo da actuación da
Administración

Exposición teórica do
acto administrativo

• Búsqueda na interne de
un exemplo de acto
administrativo con a
documentación que o
acredita

•

Realización dos
exercicios do libro
proposto

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Documento de acto
administrativo

•

Libro de texto, apuntes
do profesor, canon e
internet

• PE.4 - Coñecemento dos
prazos do acto
administrativo,
procedemento e
recursos

•

6,0O procedemento
administrativo - Estudo da
forma de proceder por parte
da administración

Explicación teórica do
procedemento
administrativo

• Elaboración dun
esquema no encerado
do procedemento
administrativo

•

Búsqueda de exemplos
de silencio
administrativo na
interne

•

Facer os exercicios do
libro proposto

•

Facer un esquema dos
casos no que o silencio
administrativo e
negativo e positivo

•

Esquema realizado
polo alumno

•

Localización de
exemplos de silencio
administrativo

•

Exercicios practicos
resoltos

•

Libro de texto,
encerado, apuntes do
profesor e internet

• PE.1 - Asimilación do
concepto e fases do
proceso administrativo
común

•

PE.2 - Coñecemento dos
requisitos legais e
formais dos documentos
oficiais

•

PE.4 - Coñecemento dos
prazos do acto
administrativo,
procedemento e
recursos

•

PE.5 - Recoñecemento
das obrigas coa
administración pública

•

6,0Os recursos administrativos
e judiciales - Cómo
proceder a hora de
reclamar contra a
administración

Exposición teórica dos
recursos
administrativos

• Esquema sobre as
distintas posibilidades
que ten o ciudadano de
recurrila actuación e
decisións da
administración

•

Realizar os exercicios
do libro proposto

•

Esquema realizado
polo alumno

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.2 - Coñecemento dos
requisitos legais e
formais dos documentos
oficiais

•

PE.7 - Coñecementos
teóricos sobre os
dereitos e obrigas do
cidadan coa
administración

•

6,0Documentos requeridos
polos organismos públicos -
Recoñecemento dos
documentos utilizados pola
administración

Explicación teórica dos
deberes e dereitos dos
ciudadans ante a
administración

•

Explicación teórico-
práctica da clasificación
e a elaboración dos
documentos oficiais

•

Guía na elaboración de
documentos oficiais

•

Guía na solicitude do
certificado electrónico

•

Realizar un esquema
da clasificación dos
documentos oficiais

•

Búsqueda na internet
de plantillas de
documentos oficiais

•

Elaborar un documento
oficial

•

Facer a solicitude do
certificado electrónico

•

Realizar os exercicios
propostos no libro

•

Esquema realizado
polo alumno

•

Documento oficial•

Solicitude do certificado
dixital

•

Exercicios resoltos•

Libro de texto, apuntes
do profesor, exercicios
e internet

• OU.1 - Traballo realizado
na clase de cobertura da
documentación tipo

•

OU.2 - Traballo realizado
na clase, simulación da
solicitude da signatura
electrónica

•

PE.3 - Asimilación dos
conceptos que
interveñen no recurso
administrativo

•

PE.6 - Coñecemento da
xestión da solicitude e
dos efectos xurídicos da
signatura electrónica

•

PE.9 - Coñecemento da
importancia da
conservación da
integridade dos
documentos públicos

•

6,0A contratación
administrativa - Estudio dos
contratos administrativos

Explicación teórica dos
contratos
administrativos

• Buscar na interne un
modelo de contrato
administrativo e cubrilo

•

Realizar os exercicios
do libro proposto

•

Modelos de contrato
administrativo

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto, apuntes
do profesor e internet

• PE.8 - Identificación dos
trámites para a
presentación de
documentos na
contratación pública

•

30,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

A avaliación será un proceso continuo. Haberá dúas avaliacións, unha por cada trimestre.

Realizaranse exames por cada unha das unidades,

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos contidos, conceptos,

redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e aplicación a casos

concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada unidade didáctica

entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exames. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciándose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 80%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 80% e a da nota das actividades, una vez ponderada

polo 20%.

Exemplo:NOTA UD = 80% x Nota exame + 20% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 4

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Se un/ha alumno/a non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida fisicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (aínda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

A nota final do módulo determinarase segundo o procedemento para as avaliacións ordinarias.

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira ou na segunda  perderán o dereito á

avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo establecido .

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

: Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. O alumno deberá

obter unha calificación mínima de 5. Previamente á recuperación, resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos

feitos e corrixidos pola profesora que imparte o módulo.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación, a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba que englobará os contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentres os seus compañeiros realizan a FCT. Poderá asistir a clases

en horario lectivo, onde a profesora explicará de novo a materia non superada. Finalmente deberá realizar un exame que lle permitirá superar a

materia pendente se ten un mínimo dun 5.

Os/as alumnos/as acudirán ao devandito exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se

acada os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O

exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en: actividades e preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os contidos

teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

A avaliación consistirá na realización dunha proba escrita, que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo:

-Parte teórica poderá incluír cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, máis ou menos amplo, de

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

-Parte práctica: realizaranse varios supostos onde o alumno ou alumna teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación. Os exercicios serán similares os feitos durante o curso.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 puntos, (dun máximo de 10 puntos), puntuándose de igual xeito a

parte práctica como a teórica.

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

Segundo establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial, o departamento fará o seguimento das programacións de cada módulo reflexándose o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviación.

Ao final de cada avaliación realizarase una valoración global.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante as duas primeiras semanas de comenzó do curso, e dicir, durante o mes de septembro e terá como obxetivo avaliar cal é o

estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos e identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento.

O equipo docente, pode adoptar decisión comúns cando así o requira a dinámica do grupo de alumnos.

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

O reforzó educativo ha de ter como obxetivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non ceñíndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento senón tendo en conta tamén os de axuste

persoal, emocional e social.

As incluídas na estructura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula.

Medidas tales como:

1) Estratexias de programación:

- Establecer, con claridade, os obxetivos mínimos a conseguir por todo o grupo.

- Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que

se pon en xogo.

2) Estratexias de Recursoso Materiais:

- Banco de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3) Estratexias Espaciais:

- Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as características de cada alumno/a.

- Localización das mesas en función do tipo de actividade que se vaia a realizar.

- Realización de tarefas de consulta, de reforzo, traballo independente, de ordenador, etc.

4) Estratexias Persoais:

- Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos.- un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.

- Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxetivo de conseguir una meta común; para conseguilo é imprescindible

a participación de cada un dos membros do grupo.

- Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou parella.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais está presente en todas as unidades didácticas que conforman o módulo. Trátase de potenciar unas

relación pacíficas entre os alumnos, de desenvolver a sua autoestima, de consolidar hábitos positivos co seu entorno, de promover todo tipo de

accións polss que os alumnos filtren a información recibida de xeito crítico, responsable e solidario para desta forma consolidar profesionais

comprometidos cos valores dunha socidade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Recollida de información en empresas e organismos públicos.

- Realización de xestión en organismos públicos.

10.Outros apartados

10.1) Programacion

O comezo do curso, a profesora comunicalle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo. Tamén indicalles onde poden atopar toda a

información relativa o curriculo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos aspectos que lle podan interesar do titulo.

No taboleiro de anuncios da aula os alumnos terán cun mes de antelación a data dos exames trimestrais e finais da materia. Non se permitirá

ningún cambio de datas, salvo secisión solo do profesor.

A programación didáctica estará a disposición dos alumnos na xefatura de estudios e no departamento.

Ante a eventualidade dun escenario Covid, o alumnado conta co libro de texto así como a conexión a aula virtual para a entrega de tarefas e

comunicación co profesor.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 32020/2021 9680

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN VÁZQUEZ GUZMAN

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O módulo vai a tratar uns aspectos fundamentáis na administración das empresas: a organización, xestión, control, selección, ... do persoal. No

mundo profesional actual a correcta xestión do persoal dunha empresa é un aspecto de importancia crítica. Tanto se o alumnado se orienta a

traballar nunha empresa, nunha xestoría ou a montar o seu propio negocio debe coñecer os aspectos básicos para organizar e administrar correcta

e profesionalmente o persoal.

Os RR.HH. na empresa actual son un dos campos máis importantes nas empresas. A motivación, a correcta selección e formación do persoal

representan unha preocupación constante nas empresas modernas xa que diso depende a produtividade dos traballadores e a eficiencia produtiva

das empresas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
64800

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Os recursos humanos Organización dos Recursos Humanos e a gestión dos
mesmos

15 17 X

2 Función administrativa na
empresa

Comunicación, control do persoal e a calidade na xestión dos
RRHH

12 12 X

3 Formación de RR.HH. A formación e os traballadores dunha empresa 12 12 X

4 Política retributiva A estratexia de retribución dos traballadores e a motivación
dos mesmo

12 12 X

5 Avaliación do desempeño e
planificación de carreiras

Obxectivos a conseguir e control da súa consecución 10 12 X

6 Ética e empresa O papel da ética na empresa moderna 11 12 X

7 Responsabilidade Social
Corporativa

A RSC nas empresas de hoxe e a concienciación da
incidencia das empresas sobre o medio que as rodea

10 12 X

8 Selección de persoal Proceso de busca do persoal axeitado para os diferentes
postos dunha empresa

14 11 X

Total: 96

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os recursos humanos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos a través da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en procesos de
xestión de recursos humanos. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentación do módulo 1,011.1 Explicar a programación do módulo

Os RR.HH. 3,022.1 Introdudir o papel dos traballadores nas empresa ao longo da historia

Organización da empresa 3,033.1 Identificar a organización formal e comprender o seu deseño

Modelos organizativos 3,044.1 Comprender os modelos organizativos básicos

Departamentos de RR.HH. 5,055.1 Observar as funcións do departamento de RR.HH. dunha empresa

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA3.1 Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da empresa que se
encarga da xestión de recursos humanos.

PE.1 - Os contidos minimos•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Recursos humanos na empresa: organización formal e informal.

 Departamento de recursos humanos: modelos de xestión de recursos humanos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Presentación do módulo  -
Contido da programación

Explicar a
programación do
módulo

• Atender as explicación
e preguntar as
cuestións que non
entenda

• Que o alumno coñeza o
contido do módulo así
coma a metodoloxía
empregada, os criterios
de avaliación e a forma
de cualificar

• Presentación en
PowerPoint para o que
se precisa ordenador e
proxector

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

3,0Os RR.HH. - Historia da
organización dos RRHH

Introdución a os RR.
HH.na empresa e
explicación dos
principais modelos de
organización dos RR.
HH.

• Exercicio sobre a
película Tempos
Modernos

• Coñecer a evolución da
organización dos RR.
HH. ao longo do tempo

• Libro de texto
recomendado, película
Tempos Modernos,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

3,0Organización da empresa  -
Organización formal e
organigrama

Explicación dos
organigramas coma
unha forma de
representar a estrutura
formal da empresa

• Visión dos contidos na
realidade

• Comprender a
finalidade dos
organigramas dentro
das empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

3,0Modelos organizativos  -
Xeitos de organizar una
empresa

Explicación dos tres
principais modelos de
organización das
funcións dunha
empresa: funcional,
divisional e mixta

• Resolución de
exercicios sobre a
representación dos
modelos organizativos

• Analiazar os pirncipais
modelos de
organización das
diferentes funcións
dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e
proxector.. Internet

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

5,0Departamentos de RR.HH.
- Xestión e administración
do persoal

Explicación do campo
informal das
empresasbe do
contraste do ámbito
formal co informal

• Comprensión das
relacións

• Observar a existencia e
a importancia do ámbito
informal nas empresas

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

15,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Función administrativa na empresa 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos a través da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en procesos de
xestión de recursos humanos. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Administración do persoal 6,011.1 Identificar a importancia dunha correcta comunicación dentro da empresa

1.2 Coñecer os sistemas de control do persoal

Calidade na xestión do persoa 6,022.1 Concienciar sobre a incidencia das empresas sobre o medio que as
rodea

2.2 Comprender a necesidade de protexer os datos persoais do
departamento

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.2 Caracterizáronse habilidades de comunicación efectiva nos papeis laborais. PE.1 - Os contidos minimos•

S 20 CA3.3 Establecéronse as canles de comunicación interna entre os departamentos da
empresa, así como entre o persoal e os departamentos.

PE.2 - Os contidos minimos•

S 10 CA3.4 Analizouse a información que proporcionan os sistemas de control de persoal para a
mellora da xestión da empresa.

PE.3 - Os contidos minimos•

S 20 CA3.5 Mantívose actualizada a información precisa para o desenvolvemento das funcións
do departamento de recursos humanos.

PE.4 - Os contidos minimos•

S 10 CA3.6 Estableceuse o xeito de organizar e conservar a documentación do departamento de
recursos humanos en soporte convencional e informático.

PE.5 - Os contidos minimos•

S 20 CA3.7 Utilizouse un sistema informático para o almacenamento e o tratamento da
información na xestión dos recursos humanos.

PE.6 - Os contidos minimos•

S 10 CA3.8 Valorouse a importancia da aplicación de criterios de seguridade, confidencialidade,
integridade e accesibilidade na tramitación da información derivada da administración de
recursos humanos.

PE.7 - Os contidos minimos•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Comunicación no departamento de recursos humanos.

 Actualización da información: procedementos.

 Sistemas de control de persoal.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Rexistro e arquivo de información e de documentación.

 Aplicación da lei de protección de datos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Administración do persoal  -
A comunicación na
empresa e os sistemas de
control da empresa

Explicación da
comunicación no
departamento de RR.
HH.: concepto, tipos e
técnicas.

•

Explicación dos
sistemas de control do
persoal: concepto,
tipos, causas e
medidas de control

•

Actividades
relacionadas cas
comunicación e as
diferentes técnicas

•

Realizar actividades de
control

•

Comprender a
importancia dunha
correcta comunicación
na empresa

•

Observar os medios de
control que ten unha
empresa para controlar
o seu persoal

•

Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
minimos

•

PE.2 - Os contidos
minimos

•

PE.3 - Os contidos
minimos

•

PE.4 - Os contidos
minimos

•

PE.5 - Os contidos
minimos

•

6,0Calidade na xestión do
persoa -  - Protección de
datos e do medio ambiente

Explicación dos
modelos de calidade na
xestión dos RR.HH.:
concepto, protección de
datos e do medio
ambiente

• Actividade sobre o
Documento de
Seguridade

• Ver a necesidade de
protexer os datos
persoais e confidenciais
dentro da empresa

•

Concienciar da
importancia da
protección do medio
ambiente

•

Libro de texto
recomendado, internet,
computador e
proxector.

•

Internet•

Lexislación•

PE.6 - Os contidos
minimos

•

PE.7 - Os contidos
minimos

•

12,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Formación de RR.HH. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os métodos e os
instrumentos máis adecuados. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os procesos de formación 4,011.1 Comprender conceptos básicos sobre a formación do persoal

Política de formación dunha empresa do persoal 4,022.1 Identificar as diferentes opcións que pode ter una empresa diante da
formación de persoal

Axudas económicas para a formación 4,033.1 Obxervar as principais axudas públicas para a formación dos

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de persoal. PE.1 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.2 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos dos procesos de
formación.

PE.2 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dos procesos de formación e
promoción de persoal.

PE.3 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.4 Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os procesos de formación e
promoción de persoal.

PE.4 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.5 Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos. PE.5 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.6 Reuniuse información sobre as necesidades formativas da empresa. PE.6 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.7 Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos no proceso de
formación.

PE.7 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.8 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que
interveñen nos procesos de formación e promoción.

PE.8 - Os contidos mínimos•

S 10 CA5.9 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable dos procesos
de formación e promoción de persoal.

PE.9 - Os contidos mínimos•

S 10  CA5.10 Aplicáronse os procedementos administrativos de seguimento e avaliación da
formación.

PE.10 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Formación na empresa: detección das necesidades.

 0Seguimento e avaliación da formación.

 Plan de formación: recursos materiais e humanos.

 Avaliación do plan: orzamento.

 Métodos do desenvolvemento profesional.

 Xestión e organización da formación: procedementos administrativos.

 Programas de formación das administracións públicas.

 Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.

 Sistemas de promoción e incentivos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os procesos de formación
- Conceptos básicos

A formación na
empresa: concepto,
vantaxes, necesidades
formativas e tipos de
formación

• Atender as explicacións
do profesor e facer as
actividades propostas

• Analizar o proceso de
formación do persoal
dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

PE.3 - Os contidos
mínimos

•

4,0Política de formación dunha
empresa do persoal -  Plan
de formación unha empresa

Explicación do plan de
formación nunha
empresa

• Elaborar toda a
documentación
necesaria para realizar
unha acción formativa

• Observar o contido dun
plan de formación
nunha empresa

•

Elaborar a
documentación
administrativa
relacionada coas
accións formativas

•

Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.4 - Os contidos
mínimos

•

PE.5 - Os contidos
mínimos

•

PE.6 - Os contidos
mínimos

•

4,0Axudas económicas para a
formación - Plans públicos
relacionados coa formación
do persoal  das empresas

Explicación das axudas
á formación para o
persoal das empresas

• Realizar casos
prácticos sobre o
financiamento da
formación

• Identificar o
funcionamento dos
plans de formación
para os traballadores
dentro da empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.7 - Os contidos
mínimos

•

PE.8 - Os contidos
mínimos

•

PE.9 - Os contidos
mínimos

•

PE.10 - Os contidos
mínimos

•

12,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Política retributiva 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os métodos e os
instrumentos máis adecuados. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Politica retributiva nunha empresa 3,011.1 Introducir contidos básicos sobre a política retributiva nunha empresa

Equidade interna 3,022.1 Analizar a retribución dos diferentes postos de traballo dende dentro da
empresa

Competitividade externa 3,033.1 Analizar a retribución tendo en conta o contorno salarial da empresa

Retribución e motivación 3,044.1 Comprender a relación que pode existir entre o salario dun traballador e a
súa motivación

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA5.5 Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos. PE.1 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión e organización da formación: procedementos administrativos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Politica retributiva nunha
empresa - Conceptos
básicos : introducción, a
súa importancia e
característica

Explicación da política
de salarios dentro da
empresa: concepto,
características e
importancia

• Atender as explicacións
do profesor e participar
na clase contestando
as cuestión
plantexadas

• Analizar todo o que hai
detrás dos salarios que
as empresas lles pagan
aos seus traballadores

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Equidade interna  -
Métodos sobre a retribución
dos diferentes postos de
traballo dunha empresa

Explicación do método
de puntuación de
factores

• Resolver caso práctico
sobre o VPT

• Analizar o
establecemento de
salarios nunha empresa
mediante métodos
científicos

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

3,0Competitividade externa -
Métodos de retribución
tendo en conta o medio que
rodea a empresa

Explicación dos salarios
tendo en conta salarios
de referencia, o
establecemento de
bandas para fixar os
salarios e o mapa de
equidade salarial

• Caso práctico sobre
estrutura salarial,
bandas salariais e
mapa de equidade

• Analizar a fixación de
salarios tendo en conta
estruturas externas de
referencia

• Libro de texto
recomendado,
computador, proxector
e internet

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

3,0Retribución e motivación  -
Salario e motivación

Explicación da relación
entre a estrutura
salarial e a motivación
dos traballadores

• Atender as explicacións
do profesor e participar
na clase contestando
as cuestión
plantexadas

• Comprender a relación
clave na empresa entre
a estrutura dos salarios
dos traballadores e a
motivación coa que
realizan o seu traballo

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

12,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Avaliación do desempeño e planificación de carreiras 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os métodos e os
instrumentos máis adecuados. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Avaliación do desempeño 4,011.1 Identificar os obxectivos a conseguir neste ámbito e o control da súa
consecución

Avaliación do potencial 4,022.1 Analizar o potencial dun traballador en cada momento

Planificación da carreira profesional 2,033.1 Determinar o posto ao que pode chegar cada traballador e as
necesidades que se poden ir orixinando co tempo

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA5.6 Reuniuse información sobre as necesidades formativas da empresa. PE.1 - Os contidos mínimos•

S 50 CA5.7 Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos no proceso de
formación.

PE.2 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Programas de formación das administracións públicas.

 Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Avaliación do desempeño -
Avaliación do despempeño:
concepto, beneficios e
fases

Explicación dos
contidos introdutorios:
concepto, vantaxes,
fases e consecuencias
dun sistema de
avaliación do
desempeño

• Resolvere caso práctico
sobre avaliación do
desempeño nunha
empresa

• Analizar os métodos de
avaliación do desenrolo
das tarefas por parte
dos traballadores

•

Comprender a fixación
de obxectivos e a
medición da
consecución dos
mesmos

•

Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

4,0Avaliación do potencial -
Fases polas que pasa un
traballador e as
consecuencias para a
empresa

Explicación dos
métodos e avaliación
do potencial dos
traballadores dunha
empresa

• Atender as explicacións
do profesor e participar
na clase sobre as
cuestións plantexadas

• Analizar o papel da
avaliación do potencial
dos traballadores
dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

2,0Planificación da carreira
profesional - Etapas da
planificación das carreiras
dos traballadores

Explicación e
exemplificación da
planificación das
carreiras profesionais
dentro das empresa

• Realizar caso práctico
para aplicar o tratado
anteriormente

• Comprender a
elaboración básica da
planificación de
carreiras profesionais
dentro dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

10,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Ética e empresa 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados nesta. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa como comunidade 4,011.1 Identificar as diferentes persoas que poden inegrar unha empresa

Etica empresarial 4,022.1 Salientar a importancia do comportamento ético das empresa

Imaxe corporativa 3,033.1 Comprender a visión que a sociedade ten dunha empresa e a
importancia da mesma

11TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Determináronse as actividades realizadas na empresa, as persoas implicadas e a
súa responsabilidade nelas.

PE.1 - Os contidos mínimos•

S 20 CA1.2 Identificáronse claramente as variables éticas e culturais das organizacións. PE.2 - Os contidos mínimos•

S 10 CA1.3 Avaliáronse as implicacións entre competitividade empresarial e comportamento
ético.

PE.3 - Os contidos mínimos•

S 20 CA1.4 Definíronse estilos éticos de adaptación aos cambios empresariais, á globalización e
á cultura social presente.

PE.4 - Os contidos mínimos•

S 20 CA1.5 Seleccionáronse indicadores para o diagnóstico das relacións das empresas e os
interesados (stakeholders).

PE.5 - Os contidos mínimos•

S 10 CA1.6 Determináronse elementos de mellora das comunicacións das organizacións
externas e internas que promovan a transparencia, a cooperación e a confianza.

PE.6 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Ética e empresa: empresa como comunidade e suxeito moral.

 Personificación das tarefas: comportamentos e actitudes.

 Comunidade de persoas implicadas (stakeholders): persoal directivo, empregados e empregadas, accionistas, clientela e persoas usuarias.

 Ética empresarial, competitividade e globalización.

 Valores empresariais e sociais en vigor. Adecuación de comportamentos. Imaxe e comunicación de comportamentos éticos.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A empresa como
comunidade - A empresa
coma un conxunto de
persoas e os grupos de
interés

Explicación e
exemplificación da
empresa coma unha
comunidade de bens e
dos grupos de interés a
empresa

• Actividade de
indagación sobre os
principios dunha
empresa

• Analizar as implicacións
da ética empresarial e
dos valores dentro da
empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador, proxector
e internet

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

4,0Etica empresarial -
Conceptos básicos da ética
nas empresa e a súa
importancia

Explicación e
exemplificación da ética
empresarial: concepto,
xestión da ética,
ferramentas para a súa
xestión e a ética coma
vantaxe competitiva

• Actividade de analise
dos valores éticos
dunha empresa

• Comprender a xestión
da ética e dos valores
dentro da empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador, proxector
e internet

• PE.3 - Os contidos
mínimos

•

PE.4 - Os contidos
mínimos

•

PE.5 - Os contidos
mínimos

•

3,0Imaxe corporativa -
Concepto e importancia

Explicación da imaxe
proxectada por una
empresa

• Atender as explicacións
do profesor e participar
nas cuestions
plantexadas na aula

• Observar a
transcendencia da
visión que os clientes
ou a sociedade ten
dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.6 - Os contidos
mínimos

•

11,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Responsabilidade Social Corporativa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das empresas,
valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas internacionalmente. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 5,011.1 Obxervar a necesidade de ter en conta o anterior na prática empresarial

1.2 Concienciarse da incidencia das empresas no contorno

Normativa sobre RSC 3,022.1 Coñecer as normas básicas sobre RSC

RSC e política de RR.HH. 2,033.1 Identificar a incidencia da implantación da RSC sobre RRHH da empresa

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa (RSC). PE.1 - Os contidos mínimos•

S 20 CA2.2 Analizáronse as políticas de recursos humanos canto a motivación, mellora continua,
promoción e recompensa, entre outros factores.

PE.2 - Os contidos mínimos•

S 20 CA2.3 Analizáronse as recomendacións e a normativa europea e española de
organizacións intergobernamentais con respecto á RSC e ao desenvolvemento dos recursos
humanos.

PE.3 - Os contidos mínimos•

S 20 CA2.4 Describíronse as boas prácticas e iniciativas canto a códigos de conduta
relacionados cos dereitos dos traballadores e das traballadoras.

PE.4 - Os contidos mínimos•

S 20 CA2.5 Programáronse puntos de control para o contraste do cumprimento das políticas de
RSC e códigos de conduta na xestión dos recursos humanos.

PE.5 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 RSC: recomendacións e normativa europea e doutros organismos intergobernamentais (OIT, etc.).

 Políticas de recursos humanos e RSC.

 Códigos de conduta e boas prácticas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) -
Introducción

Explicación e
exemplificación da
RSC: concepto,
compoñentes e
ámbitos.

• Atender as explicacións
do profesor e participar
nas cuestións
plantexadas na aula

• Observar as ideas
básicas detrás da RSC

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

PE.3 - Os contidos
mínimos

•

3,0Normativa sobre RSC -
Normas relacionadas coa
RSC

Explicación das normas
de RSC: globais,
europeas e españolas

•

Explicación e
exeplicación das
normas de calidade na
RSC

•

Actividade de
indagación sobre a
RSC e a súa normativa

• Identificar e
comprender as
principais normas
relacionadas coa RSC

• Libro de texto
recomendado,
computador, proxector
e internet

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.3 - Os contidos
mínimos

•

2,0RSC e política de RR.HH. -
A implantación da REC nos
RRHH da empresa

Explicación e
exemplificación da RSC
dentro dos RR.HH.
dunha empresa: xestión
do social, os RR.HH. e
a RSC, o balance social

•

Explicación do código
de boas prácticas

•

Caso práctico sobre a
política de RSC nunha
empresa real

•

Caso práctico sobre
boas prácticas
empresariais

•

Analizar a aplicación no
mundo empresarial da
RSC (un campo novo
na práctica das
empresas)

• Libro de texto
recomendado,
computador, proxector
e internet

• PE.4 - Os contidos
mínimos

•

PE.5 - Os contidos
mínimos

•

10,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Selección de persoal 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de cada
organización. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Perfil profesional 2,011.1 Identificar as características dos postos a cubrir

Captación de candidatos 4,022.1 Coñecer as vías existentes para atopar posibles candidatos

Fases do proceso de selección 3,033.1 Analizar a selección de persoal coma un proceso

A entrevista 5,044.1 Observar as posibilidades existentes ao realizar unha entrevista

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificáronse os organismos e as empresas salientables no mercado laboral
dedicados á selección e a formación de recursos humanos.

PE.1 - Os contidos mínimos•

S 20 CA4.2 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas
características fundamentais.

PE.2 - Os contidos mínimos•

S 10 CA4.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de selección de
persoal.

PE.3 - Os contidos mínimos•

S 10 CA4.4 Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de
traballo para seleccionar os currículos.

PE.4 - Os contidos mínimos•

S 20 CA4.5 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección de
persoal máis utilizados en función do perfil do posto de traballo.

PE.5 - Os contidos mínimos•

S 10 CA4.6 Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selección. PE.6 - Os contidos mínimos•

S 10 CA4.7 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que
interveñen no proceso de selección.

PE.7 - Os contidos mínimos•

S 10 CA4.8 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso
de selección.

PE.8 - Os contidos mínimos•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Organismos e empresas de selección e formación de recursos humanos.

 0Rexistro e arquivo da información e documentación.
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Contidos

 Planificación dos recursos humanos.

 Determinación do perfil profesional.

 Sistemas de selección de persoal.

 Elaboración da oferta de emprego.

 Recepción de candidaturas.

 Desenvolvemento das probas de selección.

 Elección da persoa candidata.

 Información ao novo persoal sobre a documentación deba achegar.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Perfil profesional -
Planificación dos postos a
cubrir na empres

Explicación e
exemplificación da
planificación dos cadros
de persoal

• Caso práctico sobre a
planificación do persoa
dende o
departamentode RR.
HH.

• Identificar o preceso de
deseño do cadro de
persoal dunha empresa

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.1 - Os contidos
mínimos

•

PE.2 - Os contidos
mínimos

•

PE.3 - Os contidos
mínimos

•

PE.4 - Os contidos
mínimos

•

4,0Captación de candidatos -
Métodos para a busca de
posibles candidaatos

Explicación e
exemplicación da
captación de
candidatos

• Exercicio sobre oferta
de emprego

• Observar os diferentes
medios existentes para
captar posibles
traballadores

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

• PE.5 - Os contidos
mínimos

•

3,0Fases do proceso de
selección - Pasos a dar
para seleccionar o
candidato ideal

Explicación e
exemplificación das
diferentes fases polas
que pasa un proceso
de selección de persoal

• Caso práctico sobre a
selección de
traballadores no
departamento de RR.
HH.

• Analizar o proceso de
selección de
traballadores dende
unha perspectiva
profesional

• Libro de texto
recomendado,
ordenador e proxector

•

Videos•

PE.6 - Os contidos
mínimos

•

5,0A entrevista - A entrevista
aos candidatos como unha
ferramenta

Explicación da
entrevista de traballo
coma unha ferramenta
de selección de
candidatos

• Caso práctico sobre a
entrevista de
traballadores

• Identicar a entrevista de
traballo coma un medio
para seleccionar as
persoas aaxeitadas
para un traballo

• Libro de texto
recomendado,
computador e proxector

•

Videos•

Internet•

PE.7 - Os contidos
mínimos

•

PE.8 - Os contidos
mínimos

•

14,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

A avaliación será un proceso formativo. Haberá tres avaliacións, unha por cada trimestre.

Realizaranse exames por cada unha das unidades.

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades, traballos e presentacións. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos

contidos, conceptos, redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e

aplicación a casos concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada

unidade didáctica entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 50% para a cualificación da avaliación.

b) Exames. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciándose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 50%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 50% e a da nota das actividades e traballos, una vez

ponderados polo 50%.

Exemplo: NOTA UD = 50% x Nota exame + 50% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 5

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Un/ha alumno/a se non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida fisicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (aínda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase unha proba final (exame) no mes de xuño de carácter global para o alumnado que non

superase o módulo mediante as probas trimestrais.

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. O alumno deberá

obter unha calificación mínima de 5. Previamente á recuperación, resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos

feitos e corrixidos pola profesora que imparte o módulo.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a un examen final en Xuño  que consistirá nunha proba que englobe os contidos mínimos das avaliacións que teña

suspensas. O exame consistirá en resolver preguntas de tipo test ou de desenrolo teóricas e/ou prácticas.

A nota deste exame será a nota das unidades didácticas a recuperar e será de entre 1 e 10 puntos. Para superar a unidade didáctica ten que
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acadarse unha nota de como mínimo 5 puntos sobre 10.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

Os/as alumnos/as acudirán a un exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se acada

os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles).

O exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en: actividades prácticas ou preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os

contidos teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

Durante o curso o docente irá elaborando un seguemento da programación tendo en conta os seguintes aspectos:

- Adecuación da temporalización.

- Idoneidade da metodoloxía empregada.

- Posibles melloras.

- Aspectos a modificar.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O primeiro día de clase cada alumno fará una pequeña presentación de si mesmo, onde recollerase información sobre o nivel de estudos e os

coñecementos dos que se parte.

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 CIFP, en canto ás súas liñas xerais realizarase o seguinte:

1. As actividades deseñaranse con distintos graos de dificultade e distintos enfoques, para que todos os alumnos poidan realizalas con éxito.

2. Realizaranse se fose necesario actividades diferentes para diferentes agrupamentos de alumnos, de tal forma que poida atenderse a todos ós

alumnos, ou que algúns alumnos poidan ser tutorados polos seus propios compañeiros.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A Lei Orgánica 2/2006 de Educación incorpora as competencias básicas ao currículo, como un dos seus elementos máis salientables, esta

incorporación das competencias básicas ao currículo é unha primeira aposta por achegar o sistema educativo ás esixencias internacionais. Unha

das competencias introducidas é a competencia social e cidadán, básica para a comprensión da realidade na que se vive empregando o 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.

Así, ao longo das unidades didácticas traballaranse de forma relacional: a educación moral e cívica, solidariedade e Dereitos Humanos, educación

para a paz, a saúde e a igualdade de sexo e educación para a interculturalidade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Inicialmente non está previsto a realización de actividades complementarias á formación. Si ao longo do curso xurdira algunha actividade que se

considere interesante para completar a formación do alumnado deste módulo, como asistencia a conferencias ou visitas a empresas ou

organismos públicos, comunicaranse ao departamento para a súa valoración e correspondente aprobación.

10.Outros apartados

10.1) Programación ao alumnado e docencia non presencial

Os alumnos serán informados acerca dos criterios de avaliación e demáis información contida na programación a principio de curso.

Respecto as datas de exame os alumnos serán informados con antelación suficiente.

DOCENCIA NON PRESENCIAL:

No caso de que a CEOU decrete a inasistencia as aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia prevese

continuar o ensino non presencial utilizando a aula Moodle como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte del alumnado (así

como ferramenta para o envío das tarefas por parte do alumnado).

Cargaránse en Moodle vídeos explicativos (tanto confeccionados polo profesor titular cómo enlaces a Internet), proporcionaranse exercicios

prácticos para repaso dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos. Tamén se recomendará material complementario en cada contido.

Polo que respecta as probas evaluativas realizarse as previstas na programación ordinaria adaptándonos as ferramentas que temos dispoñibles

(videoconferencia, correo electrónico...). En todo caso quedará rexistrado electrónicamente a entrega da tarefa así como copia do archivo resolto

obxecto de exame.

Os criterios de calificación serán os estipulados para réxime ordinario, a experiencia acumulada no curso 2019/2020 en circunstancias similares

aconsella atender tamén o aspecto emocional de cada alumno tendo en conta a participación de cada un facendo fincape na importancia de

resolver as tarefas puntualmente.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0649 Ofimática e proceso da información 92020/2021 287240

MP0649_13 Operatoria de teclados 92020/2021 6252

MP0649_23 Aplicacións informáticas de xestión 92020/2021 162135

MP0649_33 Multimedia 92020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ROSARIO TRASORRAS TEIJEIRO,SUSANA SÁNCHEZ LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno produtivo basease en pymes e no sector servizos fundamentalmente, empresas nas que en todas se realizan tarefas de carácter

administrativo, polo que o currículo adecúase  as necesidades e características  de ditas empresas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP064
9_13

Result
ados

MP0649_23

Resultados de aprendizaxe

MP0649_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Operatoria de teclados Aprendizaxe da escritura ao tacto en teclado expandido 62 20 X

2 Manexo básico de equipos,
aplicacións e redes

manexo de equipos mono posto e uso en rede 7 5 X

3 Procesador de textos Manexo a nivel avanzado de aplicacións utilizadas para o
tratamento de textos

50 20 X

4 Folla de cálculo Manexo de follas de cálculo a nivel avanzado 50 20 X

5 Bases de datos Manexo de aplicacións para tratamento de datos 55 15 X

6 Xestión de ficheiros e busqueda
en internet

Búsqueda e filtrado de información fiable e segura a través de
internet

10 3 X

7 Xestión integrada de ficheiros Composición de documentos a partir de ficheiros de distinta
orixe e procedencia

15 2 X

8 Xestión de correo e axenda
electrónica

O correo electrónico como ferramenta empresarial, manexo
da axenda electrónica

8 10 X

9 Elaboración de presentacións
multimedia

Elaboración e manexo de presentacións multimedia 30 5 X

Total: 287

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Operatoria de teclados 62

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Obtención da posición correcta ante o teclado 1,011.1 Organizar o espazo de traballo para obter a posición corporal correcta e
identificar a posición correcta dos dedos no teclado

Aprendizaxe do teclado ao tecto 20,022.1 Utilizar as distintas filas do teclado ao tacto

Copia e realización de textos en diversas linguas con
incremento progresivo de velocidade

30,033.1 Controlar a velocidade e precisión ata acadar unha media de 300 ppm
con un máximo do 1% de errores

Presentación de documentos e corrección de erros 11,044.1 Correxir erros e aplicar normas de presentación

62TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. LC.1 - Elementos e espazo de traballo•

S 2 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. LC.2 - Disposición corporal do alumno•

S 5 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. LC.3 - Teclado e posición alumno•

N 1 CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de
posta en marcha do terminal informático.

LC.4 - Equipamento informático e software•

S 20 CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de
signos e puntuación.

LC.5 - Textos escritos, teclado•

S 30 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

PE.1 - Textos reproducidos•

S 25 CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e
en linguas estranxeiras.

PE.2 - Textos reproducidos•

S 6 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

PE.3 - Textos reproducidos•

S 5 CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. PE.4 - Textos elaborados•

S 5  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos. PE.5 - Textos elaborados•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
 Corrección de erros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Obtención da posición
correcta ante o teclado -
Adopción da postura
correcta ante un teclado
extendido

EXplicación da
importancia dunha
posición correcta ante o
teclado

•

Explicación da
colocación dos dedos
no teclado

•

Colocarse na posición
correcta ante o teclado

•

Colocar
adecuadamente os
dedos no teclado

•

Comprender a
importancia dunha
postura correcta ante o
teclado

• ESquemas de
colocación dos dedos
no teclado

• LC.1 - Elementos e
espazo de traballo

•

LC.2 - Disposición
corporal do alumno

•

LC.3 - Teclado e
posición alumno

•

LC.4 - Equipamento
informático e software

•

20,0Aprendizaxe do teclado ao
tecto - ACtividades de
memorización visual do
teclado mediante prácticas

Explicación da
utilización do programa
de aprendizaxe

• Realizar exercicios no
programa de
aprendizaxe

• Comprender a
necesidade dunha
correcta colocación dos
dedos para mellorar as
prestacións ante o
teclado

• Programa de
aprendizaxe
mecanográfico
instalado nos PC

• LC.5 - Textos escritos,
teclado

•

PE.1 - Textos
reproducidos

•

30,0Copia e realización de
textos en diversas linguas
con incremento progresivo
de velocidade - Actividades
de reproducción de textos
en distintos idiomas con
incremento progresivo de
velocidade

Proposta de textos en
diferentes linguas e
formatos

• Copiar e realizar textos
en diferentes linguas e
formatos

• TExtos escritos en
diferentes linguas, con
precisión

• Copias de textos en
diferentes linguas e
software adecuado

• PE.2 - Textos
reproducidos

•

PE.3 - Textos
reproducidos

•

11,0Presentación de
documentos e corrección
de erros - Composición e
confección de documentos
observando unha correcta
presentación e minimizando
os erros

Proposta de exercicios
de velocidade

•

Explicación da forma de
presentar un
documento e da
corrección dos erros

•

REalizar textos de
velocidade con
velocidades medias de
250 a 300 ppm e
máximo 1% de erros

•

Obter textos
correctamente
presentados e correxir
erros

•

Textos escritos con alta
velocidade

•

TExtos correctamente
presentados e sen
erros

•

Textos para realizar
probas de velocidade.
Programa de
aprendizaxe
dactilográfica

• PE.4 - Textos elaborados•

PE.5 - Textos elaborados•

62,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Manexo básico de equipos, aplicacións e redes 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Hardware e software 1,011.1 Realizar probas de funcionamento do equipo e das conexións e identificar
os elementos dun sistema en rede

Funcións básicas dos distintos sistemas operativos 4,022.1 Distinguir as funcións básicas dos distintos sistemas iperativos na xestión
de ficheiros, cartafoles e redes

Antivirus e cortafogos 1,033.1 Aplicar medidas de seguridade con programas antivirus e cortafos

Instalación e actualización de software 1,044.1 identificar o proceso de instalación e actualización

7TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Realizáronse probas de funcionamento dos equipamentos informáticos. LC.1 - Equipos informáticos aula•

N 10 CA1.2 Comprobáronse as conexións dos portos de comunicación. LC.2 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.3 Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en rede. LC.3 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede. LC.4 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo. LC.5 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa
tornalumes e o antivirus.

LC.6 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.7 Compartiuse información con outros usuarios da rede. LC.7 - equipos informáticos aula•

N 10 CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo
aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con
outros usuarios, conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

LC.8 - equipos informáticos aula•

N 20 CA1.9 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. LC.9 - equipos informáticos aula•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Elementos de hardware.

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Sistemas operativos: funcións básicas.

 Redes locais: compoñentes, configuracións principais, compartición e actualización de recursos.

 Descarga, instalación, configuración e actualización de aplicacións, programas e utilidades a través de soportes físicos e da rede.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Hardware e software -
Estudio dos elementos dun
equipo informático

Explicación dos
distintos elementos de
software, hardware e
periféricos

•

Explicación da
diferenza entre
software libre e
propietario

•

Búsqueda en internet
de información sobre
informática básica

•

Comparativa entre as
características de
distintos modelos de
ordenadores e
aplicacións

•

Esquema cos distintos
elmentos de hardware,
software e periféricos.
Traballo sobre software
libre

• Equipo informático
dotado de distintos
sistemas operativos e
conexión a internet

• LC.1 - Equipos
informáticos aula

•

LC.2 - equipos
informáticos aula

•

4,0Funcións básicas dos
distintos sistemas
operativos - Funcións
básicas dos distintos
sistemas operativos

Explicación das
características
fundamentais e
utilidades dos sistemas
operativos

•

Explicación da
organización de
ficheiros e cartafoles, e
outrs funcións básicas
do SO

•

Explicación da maneira
de compartir arquivos
ou cartafoles en
ordenadores
conectados en rede

•

Creación de ficheiros e
cartafoles

•

Compartir arquivos e
cartafoles en rede

•

Realizar outras tarefas
co S.O. Configuración
do escritorio, iconas,
barras de tarefas,
procura de arquivos,
copiado e eliminación
de arquivos. Papeleira

•

Cartafoles e arquivos
creados. Cartafoles
compartidos

• Equipo informático
dotado de distintos
sistemas operativos,
conectados en rede e
con internet

• LC.3 - equipos
informáticos aula

•

LC.4 - equipos
informáticos aula

•

LC.5 - equipos
informáticos aula

•

1,0Antivirus e cortafogos - uso
de antivirus e firewall

Explicación da
importancia da
seguridade dos
sistemas informáticos

•

Análise dos distintos
antivirus coa axuda de
internet

•

Búsqueda de
información sobre
antivirus en internet

•

Scaneado das
unidades de disco e
unidades externas
utilizando algún
programa antivirus
instalado no pc ou
directamente en linea

•

Esquema cos distintos
antivirus analizados.
Unidades de disco
escaneadas

• Equipo informático
dotado de software
antivirus e conexión a
internet

• LC.6 - equipos
informáticos aula

•

LC.7 - equipos
informáticos aula

•

1,0Instalación e actualización
de software - Actualización
e instalación de software

Explicación dos
requisitos de software e
hardware para a
instalación de
aplicacións

•

Explicación dos pasos
do proceso de
instalación

•

Explicación das
dinstintas versións de
configuración das
aplicacións informáticas

•

Realizar a descarga e
instalación dalgunha
aplicación

• Aplicación instalada• Equipo informático
dotado de disintos
sistemas operativos
conectados en rede e á
internet

• LC.8 - equipos
informáticos aula

•

LC.9 - equipos
informáticos aula

•
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Procesador de textos 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcións básicas. Formatos de fonte, parágrafo e páxina 8,011.1 Coñecer a inteface e as  funcións básicas dos procesadores de textos e
de autoedición

Estrutura dun documento: seccións, estilos, encabezados e
táboas de contidos

12,022.1 identificar as características dun documento e configuralos coa destreza
adecuada, aplicando as normas de estrutura

Inserción de obxectos nun texto: táboas, imaxes, hipervínculos,
etc

20,033.1 Integrar obxectos, gráficos, follas de cálculo, táboas, hiperligazóns, etc

Realización e uso de plantillas, formularios e combinación de
documentos

5,044.1 Confeccionar patróns adaptados a cada necesidade e combinar
correspondencia

Ferramentas de corrección ortográfica, autocorrección, idioma,
diccionario

2,055.1 Detectar e correxir os erros cometidos utilizando as ferramentas
adecuadas

As macros 1,066.1 Crear e aplicar macros

Protección de documentos, traballo en grupo, revisión 2,077.1 Gardar e recuperar información

7.2 Traballar en grupo

7.3 Establecer protocolos de seguridade

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e
autoedición.

LC.1 - Prácticas básicas na propia
aplicación

•

S 10 CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. LC.2 - Documento previamente
confeccionado e con certa complexidade en
canto a súa estrutura

•

S 25 CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas
de estrutura.

PE.1 - Documento creado polo alumno
segundo instruccións facilitadas polo
profesor

•

S 20 CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo
utilidades de combinación.

PE.2 - Documento creado polo alumno
segundo instruccións facilitadas polo
profesor

•

S 20 CA3.5 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. PE.3 - Documento creado polo alumno
segundo instruccións facilitadas polo
profesor

•

S 5 CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. PE.4 - Documento para correxir•

S 5 CA3.7 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. LC.3 - Arquivos de texto previamente
creados

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.8 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade,
integridade e confidencialidade dos datos.

LC.4 - Arquivos en rede para manipulación
por varios alumnos que respectarán as
normas de seguridade

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 0Traballo en grupo: comparar documentos, versións de documento, verificar cambios, etc.

  Opcións avanzadas: Automatización de procesos: macros. Recoñecemento óptico de caracteres. Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Instalación e carga.

 Deseño de documentos e patróns.

 Edición de textos e táboas.

 Verificación ortográfica.

 Combinación de documentos.

 Xestión de ficheiros.

 Impresión de textos.

 Relacións con outras aplicacións: importación e exportación; conversión a PDF.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Funcións básicas. Formatos
de fonte, parágrafo e
páxina - Estudio das
funcións básicas e comúns
a calquera procesador de
textos

Explicación dos
distintos xeitos de
selección, copiado e
borrado de texto

•

Explicación dos
distintos formatos de
carácter e de parágrafo

•

Explicación da
utilización do formato
de viñetas, numeración
e esquema numerado

•

Explicación da
utilización de bordes,
sombreados e
tabuladores

•

Explicación sobre
tamaño e orientación
de papel, modificación
de marxes e creación
de columnas

•

Copiar un texto e
realizar as funcións de
selección, copiado,
desprazamento e
borrado

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
de formato carácter e
de parágrafo

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
de numeración, viñetas
e esquemas
numerados

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
bordes e sombreados e
tabuladores

•

copiar un texto e
modificar marxes,
sangría, orientación de
páxina, establecer
columnas e poñer
bordes

•

Documentos nos que
se realizaron funcións
de selección, copiado e
borrado

•

Documentos onde se
realizaron funcións de
formato de carácter, de
parágrafo, numeración,
viñetas, listas
multinivel, bordes,
sombreados e
tabulacións

•

Documentos con texto
en columnas,
orientación horizontal,
modificación das
marxes

•

Aplicación informática
de tratamento de textos

•

Texto con instruccións
das tarefas a realizar

•

Documentos con
distintos formatos de
fonte e parágrafo, listas
numeradas e texto
tabulado con
instrucción das tarefas
a realizar

•

Fotocopias con textos
para practicar o formato
de columnas, bordes de
páxina, orientación,
marxes de páxina

•

LC.1 - Prácticas básicas
na propia aplicación

•

12,0Estrutura dun documento:
seccións, estilos,
encabezados e táboas de
contidos - Análisis das
distintas partes dun
documento

Explicación sobre a
utilidade de crear
seccións nun
documento

•

Explicación sobre
creación de
encabezados e pés nun
documento

•

Explicación sobre o
emprego dos estilos
predefinidos e creación
e modificación doutros
novos

•

Explicación da creación
de índices e táboas de
contidos

•

Crear seccións,
encabezados e pés nun
documento

•

Manipular un texto e
empregar estilos
predefinidos, crear
novos, aplicalos,
modificalos

•

Crear índices
analíticos, de
ilustracións. Crear
táboas de contidos

•

Documentos con
encabezados e pés de
páxinas, divididos en
seccións

•

Documentos aos que
se aplicaron diferentes
estilos e nos que se
crearon índices
analíticos e táboas de
contidos

•

Aplicación informática
para tratamento de
textos. Textos con
instruccións sobre as
tarefas a realizar

• LC.2 - Documento
previamente
confeccionado e con
certa complexidade en
canto a súa estrutura

•

PE.1 - Documento
creado polo alumno
segundo instruccións
facilitadas polo profesor

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Inserción de obxectos nun
texto: táboas, imaxes,
hipervínculos, etc -
Composición de textos con
ilustracións, tablas,
gráficos...

1 Explicación do xeito
de inserir obxectos e a
súa relación entre eles
e co texto.

•

Explicación das
modificacións de
formato das imaxes e
obxectos inseridos nun
texto( fondo contorno e
efectos).

•

Explicación da forma de
crear táboas mediante
o menú Táboas ou a
ferramenta de Debuxar
táboa

•

Explicación das
ferramentas de edición
de táboas: Inserir,
eliminar e modificar
tamaños de filas e
columnas, combinación
de celas, aliñación e
dirección do texto nas
celas etc

•

Explicación das
posibilidade de deseño
automático e manual
das táboas (Bordes e
sombreados

•

Crear táboas con
distinto número de filas
e columnas das dúas
formas explicadas

•

Modificar o aspecto das
táboas empregando as
ferramentas de edición
e formato

•

Inserir imaxes
predeseñadas e desde
arquivo e modificar o
seu aspecto e a súa
relación co texto

•

 Inserir autoformas e
cadros de texto e
modificar o fondo e
contorno

•

 Inserir Wordarts e
modificar cor e forma.
Traballar con distintos
obxectos agrupandoos
e desagrupándoos

•

Documentos con
táboas con distintos
formatos

•

Folletos, manuais e
documentos complexos
con texto e imaxes,
autoformas, cadros de
texto e wordarts

•

Aplicación informática
de tratamento de textos

•

Texto con instruccións
das tarefas a realizar

•

Copias de folletos e
documentos complexos
con instruccións das
tarefas a realizar

•

PE.3 - Documento
creado polo alumno
segundo instruccións
facilitadas polo profesor

•

5,0Realización e uso de
plantillas, formularios e
combinación de
documentos - uso de
plantillas e formularios,
combinación de
correspondencia.

Explicación sobre
combinar documentos,
etiquetas e sobres

•

Explicación sobre cómo
se realizan formularios
e patróns de
documento.

•

Elaborar documentos
nos que se combinen
distintos documentos,
sobres y etiquetas.

•

Realizar  formularios e
patróns de documento

•

Documentos onde se
combinan documentos
de procesador de
textos con arquivos de
folla de cálculo e base
de datos.

•

Documentos onde se
realizaron formularios e
patróns.

•

Aplicación informática
de tratamento de
textos. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• PE.2 - Documento
creado polo alumno
segundo instruccións
facilitadas polo profesor

•

2,0Ferramentas de corrección
ortográfica, autocorrección,
idioma, diccionario - Axuda
para a corrección
ortográfica de textos

Explicación sobre a
utilización das
ferramentas de
corrección   de textos.

• Utilización das funcións
de definición de idioma
y revisión ortográfica e
gramatical e autoco-
rrección

• Documentos onde se
utilizaron as funcións
de definición de idioma,
revisión ortográfica e
gramatical e
autocorrección.

• Aplicación informática
de trata-mento de
textos. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• PE.4 - Documento para
correxir

•

1,0As macros  - As macros
como ferramentas útiles
para tarefas repetitivas

Explicación sobre o
deseño e creación de
macros

• Realización de macros
sinxelas.

• Arquivo con macros en
procesador de textos.

• Texto con instruccións
das tarefas a realizar

• LC.4 - Arquivos en rede
para manipulación por
varios alumnos que
respectarán as normas
de seguridade

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Protección de documentos,
traballo en grupo, revisión -
O traballo en grupo,
seguridade, revisións

Explicación das accións
de gardar, recuperar
información, traballar
en grupo e protexer
documentos

• Realización de tarefas
de gardado  e
recuperación de
información

•

Copiar un texto e
empregar a función de
control de cambios para
o traballo en grupo

•

Establecemento de
criterios de seguridade
para manter a integri-
dade e
confidencialidade dos
datos

•

Importación e
exportación de
documentos.

•

Documentos onde se
utilizaron as funcións
de control de cambios e
se estableceron
criterios de seguridade
e confidencialidade.
Documentos que se
utilizaron para
importación e
exportación.

• Aplicación informática
de tratamento de
textos. Software e
hardware para
introducir textos e
imaxes. Texto con
instruccións das tarefas
a realizar

• LC.3 - Arquivos de texto
previamente creados

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Folla de cálculo 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Operacións básicas nunha folla de cáculo 5,011.1 Deseñar follas de cálculo

Utilización de fórmulas e funcións 20,022.1 Aplicar fórmulas e funcións e relacionar distintas follas

Creación de follas de cálculo para realizar tarefas
administrativas. Control de tesourería, préstamos, facturas, etc.

10,033.1 Crear follas de cálculo como apoio as tarefas administrativas

Creación de gráficos e introdución de textos e imaxes 7,044.1 . Crear gráficos e introducir texto e imaxes

Realización de macros 1,055.1 . Empregar macros para documentos e patróns

Utilización da folla de cálculo como base de datos e creación
de formularios

5,066.1 Utilizar a folla de cálculo como base de datos, crear formularios e
protexer follas

Impresión, exportación e importación de follas de cálculo 1,077.1 . Imprimir e exportar e importar follas de cálculo

Traballo en grupo 1,088.1 Traballar en grupo cumprindo as normas de seguridade e integridade da
información

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de tesouraría,
cálculos comerciais e outras operacións administrativas.

PE.1 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.2 Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo. PE.2 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.3 Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo. PE.3 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.4 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións. PE.4 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros. PE.5 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información. PE.6 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. PE.7 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e
outros formatos.

PE.8 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 10 CA2.9 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de listas,
filtraxe, e protección e ordenación de datos).

PE.9 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA2.10 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e
imaxes.

PE.10 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

S 5  CA2.11 Utilizáronse as opcións de traballo en grupo. PE.11 - Supostos prácticos para resolver
sobre excel

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 0Impresión de follas de cálculo.

  Relacións con outras aplicacións: importación e exportación.

  Utilización de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Deseño.

 Edición de follas de cálculo.

 Gráficos.

 Tratamento de datos.

 Outras utilidades.

 Xestión de arquivos.

 Automatización de procesos nas follas de cálculo. Macros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Operacións básicas nunha
folla de cáculo - Operacións
básicas nunha folla de
cáculo

Explicación do entorno
de traballo dunha folla
de cálculo.

•

Explicación da
introdución de distintos
tipos de datos.

•

Explicación das
operacións de copiado,
auto enchido, e series

•

Explicación da
utilización de formato
de cela, bordes
sombreados e estilos e
formatos condicionais

•

O alumno abre, cerra e
garda e organiza libros
e follas de cálculo

•

O alumno realiza
operacións que
relacionan distintas
follas de cálculo.

•

.O alumno realiza
exercicios introducindo
distintos tipos de datos,
seleccionado rangos,
empregando series e a
opción de auto enchido

•

O alumno da formato a
folla de cálculo
empregando bordes e
sombreados e formatos
condicionais

•

Libros con distintas
follas de cáculo
creadas e gardadas.
Follas de cálculo con
distintos tipos de datos,
formatos de celas e
estilos

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede

• PE.1 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Utilización de fórmulas e
funcións - Utilización de
fórmulas e funcións

.Explicación do xeito de
realizar operacións cos
datos das celas e
relacionar datos de
distintas follas

•

Explicación do
concepto de referencias
relativas e absolutas

•

Explicación das
funcións básicas
matemáticas,
estatísticas e de fecha.

•

Explicación da
utilización de funcións
lóxicas e de busca.

•

O alumno realiza
operacións
matemáticas básicas
con celas e follas.

•

O alumno copia
fórmulas empregando
referencias absolutas

•

O alumno realiza
exercicios con funcións
matemáticas, lóxicas,
estatísticas, de busca e
de fecha

•

Exercicios resoltos con
fórmulas e funcións.

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede.
Fotocopias con
exercicios

• PE.3 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

PE.4 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

10,0Creación de follas de
cálculo para realizar tarefas
administrativas. Control de
tesourería, préstamos,
facturas, etc. - Creación de
follas de cálculo para
realizar tarefas
administrativas. Control de
tesourería, préstamos,
facturas, etc.

Explicación para a
realización de diversos
documentos de apoio
ao traballo
administrativo

• O alumno deseñará
follas de cálculo para o
control de caixa, táboas
de amortización de
préstamos, cadros de
control de existencias,
etc.

• Follas de cálculo para o
control de tesourería,
táboas de amortización,
control de existencias
etc.

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede.
Fotocopias con
exercicios

• PE.2 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

7,0Creación de gráficos e
introdución de textos e
imaxes - Creación de
gráficos e introdución de
textos e imaxes

Explicación dos
distintos tipos de
gráfico.

•

Explicación do proceso
de creación e
modificación dun
gráfico

•

Explicación das
ferramentas de edición
dos gráficos

•

Explicación para a
introdución textos e
imaxes nunha folla de
cálculo

•

O alumno crea a partir
dunha táboas un
gráfico

•

O alumno emprega as
ferramentas de edición
dos gráficos para
realizar modificacións
no seu aspecto

•

.O alumno insire
imaxes, textos e outros
obxectos nunha folla de
cálculo.

•

Follas de cálculo con
distintos tipos e
formatos de gráficos e
con imaxes, texto e
outros obxectos.

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede.
Fotocopias con
exercicios

• PE.6 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

1,0Realización de macros -
Realización de macros

Explicación da utilidade
e reali-zación de
macros

• Aplicar macros• Macros na folla de
cálculo

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede

• PE.7 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

5,0Utilización da folla de
cálculo como base de datos
e creación de formularios -
Utilización da folla de
cálculo como base de datos
e creación de formularios

Explicación da
utilización da folla de
cálculo como base de
datos para a filtración
de datos

•

Explicación da función
de validación de datos
e do emprego de listas
de validación

•

Explicación para o
emprego de controles
de formulario

•

Ordenar listas. Crear
filtros

•

Crear listas de
validación

•

Creación de formularios
con controles (cadros
combinados, botóns de
opción, etc

•

Follas de cálculo con
datos filtrados, listaxes
e formularios e listas de
validación.

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede
Follas de cálculo con
listas de datos.

• PE.9 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

1,0Impresión, exportación e
importación de follas de
cálculo - Impresión,
exportación e importación
de follas de cálculo

Explicación de cómo se
importan e exportan
follas de cálculo

•

Explicación da creación
de áreas de impresión,
configuración de páxina
e obtención de títulos
nas  de follas de cálculo

•

Importar e exportar
datos desde outras
aplicacións

•

Imprimir follas de
cálculo con títulos

•

Follas de cálculo con
datos importados desde
outras aplicacións.
Follas de cálculo
configuradas para a
impresión.

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede

• PE.8 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

PE.10 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Traballo en grupo - Traballo
en grupo

Explicación da forma de
compartir datos para o
traballo en grupo

• .Traballar en grupo• Follas de cálculo con
aportacións dos
distintos membros do
grupo

• Equipo informático con
follas de cálculo
conectados en rede

• PE.5 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

PE.11 - Supostos
prácticos para resolver
sobre excel

•

50,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Bases de datos 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Bases de datos relacionais 9,011.1 Identificar as funcións e os elementos das bases de datos.

Creación e traballo cunha base de datos 18,022.1 .Elaborar unha base de datos, relacionar táboas, traballar con rexistros e
realizar procuras e filtraxes

Consultas, formularios e informes. 25,033.1  Realizar  consultas. Realizar formularios. Realizar informes

Bases de datos e procesadores de textos e follas de cálculo 2,044.1 Relacionar as bases de datos con outras aplicacións

Seguridade nas bases de datos 1,055.1 Protexer as bases de datos

55TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a
información.

PE.1 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 15 CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos. PE.2 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 15 CA4.3 Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos. PE.3 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.4 Realizáronse formularios con criterios precisos. PE.4 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos. PE.5 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para
desenvolver as actividades que así o requiran.

PE.6 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.7 Realizouse a procura e a filtraxe sobre a información almacenada. PE.7 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.8 Protexéronse as bases de datos establecendo niveis de seguridade. PE.8 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

S 10 CA4.9 Elaborouse unha base de datos adaptada aos requisitos da organización. PE.9 - Sobre supostos prácticos a resolver
con access

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Estrutura e funcións dunha base de datos.

 Tipos de bases de datos.

 Deseño dunha base de datos.

 Utilización dunha base de datos.

 Relación con outras aplicacións.

 Impresión.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Bases de datos relacionais
- Bases de datos
relacionais

Introducir os
fundamentos das bases
de datos relacionais e
identificar os seu
principais elemen-tos:
táboas, campo chave,
rexistros, campos e
relacións.

• Deseñar sobre o papel
unha base de datos

• Deseño de bases de
datos

• Fotocopia cun exemplo
de deseño de Base de
datos. Equipo
informático con bases
de datos, conectados
en rede

• PE.1 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

18,0Creación e traballo cunha
base de datos - Creación e
traballo cunha base de
datos

Explicar cómo crear
unha base de datos
relacional

•

Explicar como asignar
ás táboas os tipos de
datos adecuados

•

Explicación da
creación, modificación
e eliminación de
rexistros

•

Explicación da maneira
de crear as relacións.

•

Explicar a realización
de procuras
empregando filtros nas
táboas.

•

Realizar exercicios de
creación de bases de
datos, relacionando as
táboas e introducindo
rexistros

•

Traballar con rexistros
realizando
modificacións e
eliminacións

•

Realizar exercicios de
busca e filtraxe da
información introducida

•

Bases de datos
ofimáticas

• Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede
Fotocopias con
exercicios.

• PE.5 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

PE.9 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

25,0Consultas, formularios e
informes. - Consultas,
formularios e informes.

Explicar como realizar
os distintos tipos de
consultas

•

Explicar como crear
formularios para a
introdución de datos
coa axuda do asistente.

•

Explicación da
creación, de informes
utilizando o asistente

•

Realizar exercicios con
consultas de selección,
de acción de táboas de
referencia cruzadas e
consultas con
parámetros.

•

Realizar exercicios de
creación de formularios
empregando cadros
combinados e
modificando o formato

•

Realizar exercicios de
creación de informes
utilizando o asistente

•

Consultas. Formularios.
Informes

• Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede
Fotocopias con
exercicios.

• PE.2 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

PE.3 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

PE.4 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

PE.7 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Bases de datos e
procesadores de textos e
follas de cálculo - Bases de
datos e procesadores de
textos e follas de cálculo

Explicación de como
empregar unha base de
datos para combinar
cun documento de
tratamento de textos.

•

Importar e exportar
datos desde unha folla
de cálculo

•

Realizar exercicios de
combinación de datos
cun procesador de
textos.

•

Importar e exportar
datos desde unha folla
de cálculo

•

Documentos de texto
combinados con datos
dunha base de datos.
Follas de cálculo con
datos obtidos dunha
base de datos e táboas
dunha base de datos
con rexistros obtidos
nunha folla de cálculo

• Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede
Fotocopias con
exercicios.

• PE.6 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

1,0Seguridade nas bases de
datos - Seguridade nas
bases de datos

Explicación de como
protexer a información
dunha base de datos

• Realización de
exercicios de como
protexer a información
dunha base de datos.

• Base de datos
protexida

• Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede
Fotocopias con
exercicios.

• PE.8 - Sobre supostos
prácticos a resolver con
access

•

55,0TOTAL

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión de ficheiros e busqueda en internet 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Utilización de navegadores 3,011.1 Obter información en internet

Ferramentas web 2.0 5,022.1 Empregar ferramentas web 2.0

Xestión documental 2,033.1 Xestionar adecuadamente e con seguridade a información obtida.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.1 Detectáronse necesidades de información. LC.1 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.2 Identificáronse as fontes de obtención de información e establecéronse prioridades. LC.2 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.3 Elixíronse buscadores en intranet e en internet segundo criterios de rapidez e de
opcións de procura.

LC.3 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.4 Empregáronse ferramentas web 2.0 para obter e producir información. LC.4 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.5 Utilizáronse os criterios de procura para restrinxir o número de resultados que se
obteñan.

LC.5 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.6 Aplicáronse sistemas de seguridade, protección, confidencialidade e restrición da
información.

LC.6 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.7 Canalizouse a información obtida, arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o caso. LC.7 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.8 Organizáronse os ficheiros para facilitar a procura posterior. LC.8 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8 CA1.9 Actualizouse a información necesaria. LC.9 - Sobre casos prácticos propostos polo
profesor

•

S 8  CA1.10 Cumpríronse os prazos previstos. LC.10 - Sobre casos prácticos propostos
polo profesor

•

S 10  CA1.11 Realizáronse copias dos ficheiros. LC.11 - Sobre casos prácticos propostos
polo profesor

•

S 10  CA1.12 Utilizáronse os compresores e os descompresores de ficheiros. LC.12 - Sobre casos prácticos propostos
polo profesor

•

100TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.e) Contidos

Contidos

 Internet e navegadores.

 Utilidade dos navegadores.

 Descarga e instalación de aplicacións, programas e utilidades a través da web.

 Ferramentas web 2.0: blogs, wikies, servizos de aloxamento de vídeos e imaxes, redes sociais, etc.

 Comprensión e descompresión de ficheiros.

 Buscadores de información.

 Importación e exportación da información.

 Técnicas de arquivo.

 Arquivo informático: xestión documental.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Utilización de navegadores
- Utilización de
navegadores

Explicación sobre as
nocións básicas de
internet

•

Explicación sobre os
distintos navegadores

•

Explicación sobre a
utilización de criterios
de búsqueda avanzada

•

Búsqueda de
información na rede
sobre internet

•

Realizar búsquedas
con distintos
navegadores

•

Realizar búsquedas
avanzadas aplicando
filtros

•

Traballo sobre internet.
Resultados de
búsquedas

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• LC.1 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.2 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.3 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

5,0Ferramentas web 2.0 -
Ferramentas web 2.0

Explicación sobre as
ferramentas para a
empresa en internet

•

Explicación de como
crear unha páxina web
corporativa e a creación
dun Blog.

•

Explicación de como
levar unha axenda en
internet coa axuda de
Google Calendar

•

Explicación das
distintas opcións de
almacenamento web.
Google docs, Dropbox
etc.

•

Realizar unha páxina
web corporativa. Crear
un blog

•

Creación e edición de
eventos con Google
Calendar

•

Subir, descargar e
xestionar arquivos na
nube

•

Páxina web. Blog.
Axenda en Google
Calendar. Arquivos
subidos e descargados
en sitios de
almacenamento web

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• LC.4 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.5 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.6 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.7 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

- 22 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Xestión documental -
Xestión documental

Explicar as distintas
ferramentas de xestión
documental

•

Explicar a utilización de
com-presores de
arquivos.

•

Realizar exercicios de
xestión de arquivos

•

Realizar exercicios de
compresión e
descompresión de
arquivos..

•

Arquivos organizados
Ficheiros comprimidos

• Equipo informático con
bases de datos,
conectados en rede
Fotocopias con
exercicios.

• LC.8 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.9 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.10 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.11 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

LC.12 - Sobre casos
prácticos propostos polo
profesor

•

10,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión integrada de ficheiros 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona integradamente a información proveniente de diversas aplicacións, así como ficheiros audiovisuais, utilizando programas e periféricos específicos. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Ficheiros integrados por varias aplicacións 3,011.1 Obter documentos e arquivos a partir doutros de distinto tipo

Gravación, transmisión, percepción e comprensión:
dispositivos de captación e reproducción

3,022.1 Coñecer as ferramentas de gravación, transmisión e comunicación

Contido visual e sonoro 2,033.1 Coñecer os distintos formatos de video e audio

Obxectivo da comunicación dos contidos 2,044.1 Identificar a utilización adecuada de cada tipo de contido

Inserción noutros medios ou documentos 3,055.1 Integrar e vincular arquivos de distinta categoría

Obsolescencia e actualización 2,066.1 Manter os arquivos nas condicións adecuadas de conservación e uso

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e
exportando datos provenientes de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de
todas estas posibilidades.

LC.1 - Supostos prácticos planteados polo
profesor

•

S 20 CA2.2 Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato
óptimo destes.

LC.2 - Supostos prácticos planteados polo
profesor

•

S 20 CA2.3 Creouse e mantívose un banco propio de recursos audiovisuais. LC.3 - Supostos prácticos planteados polo
profesor

•

S 20 CA2.4 Personalizáronse os ficheiros audiovisuais en función do obxectivo do documento
que se queira obter.

LC.4 - Supostos prácticos planteados polo
profesor

•

S 20 CA2.5 Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros
audiovisuais.

LC.5 - Supostos prácticos planteados polo
profesor

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Ficheiros integrados por varias aplicacións: folla de cálculo, base de datos, procesador de textos, gráficos, etc.

 Gravación, transmisión, percepción e comprensión: dispositivos de captación e reprodución.

 Contido visual e sonoro.
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Contidos

 Obxectivo da comunicación dos contidos.

 Inserción noutros medios ou documentos.

 Obsolescencia e actualización.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Ficheiros integrados por
varias aplicacións -
Ficheiros integrados por
varias aplicacións: folla de
cálculo, base de dato,
procesador de textos,
gráficos, etc

O profesor explica en
que consiste un ficheiro
participado por
aplicacións diferentes

• O alumno crea un
arquivo a partir doutros
de distinta orixe: de
texto, cálculo, imaxe,
son

• Documento interactivo
con texto, animacións,
sons, imaxes

• Equipo informático
dotado de aplicacións
diferentes

• LC.1 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•

3,0Gravación, transmisión,
percepción e comprensión:
dispositivos de captación e
reproducción - Gravación,
transmisión, percepción e
comprensión: dispositivos
de captación e
reproducción

Explicación das
ferramentas de
gravación, transmisión,
percepción e
comprensión de datos e
arquivos. Demostración
práctica

• Realización dunha
práctica de gravación,
transmisión, percepción
e comrpensión de datos
e arquivos segundo
intruccións facilitadas
polo profesor

• Exposición dun tema
utilizando as
ferramentas explicadas

• EEquipo informático
dotado das ferramentas
adecuadas,
videoproxector

• LC.2 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•

2,0Contido visual e sonoro -
Contido visual e sonoro

Explicación dos
diferentes tipos de
formatos de audio e
video

• Explicación das
características dos
diferentes formatos de
imaxe

•

Os alumnos abrirán a
mesma imaxe en
distintos formatos para
comprobar as
diferenzas en peso e
resolución.

•

Os alumnos
reproducirán vídeos
con distintos formatos

•

Imaxes con distintos
formatos. Arquivos de
vídeo con distintos
formatos

• Ordenadores en rede.
Aplicacións de
reproducción de vídeo.
Arquivos de vídeo en
diferentes formatos

• LC.3 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•

2,0Obxectivo da comunicación
dos contidos - Obxectivo da
comunicación dos contidos

Reflexión sobre
situacións tributarias da
comunicación integrada

• Posta en común sobre
casos prácticos de
comunicación integrada

• Relación de situacións
susceptibles da
utilización de
comunicación integrada

• Equipo informático
dotado de aplicacións e
periféricos multimedia,
videoproxector

• LC.4 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•

3,0Inserción noutros medios
ou documentos - Inserción
noutros medios ou
documentos

Explicación de como
insertar uns arquivos ou
documentos noutros

•

Realización de
exercício práctico sobre
fusión e inserción de
documentos

•

Documentos con
arquivos insertados do
mesmo ou diferente
tipo

• Equipo informático
dotado das aplicacións
adecuadas e
periféricos,
videoproxector

• LC.4 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•

2,0Obsolescencia e
actualización -
Obsolescencia e
actualización

Explicación da
conveniencia e norma
legal sobre
conservación de
arquivos garantizando a
súa integridade e
confidencialidade

•

Posta en común sobre
as consecuencias
dunha mala
conservación de
arquivos. Convertir a
pdf distintos tipos de
documentos

•

Conciencia individual e
colectiva sobre a
importancia dunha
correcta conservación.
Documentos en formato
pdf

• Ordenador dotado de
aplicacións ofimáticas e
de video e imaxe.
Videoproxector

• LC.5 - Supostos
prácticos planteados
polo profesor

•
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15,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Xestión de correo e axenda electrónica 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona o correo e a axenda electrónica utilizando aplicacións específicas. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Contas de correo electrónico 3,011.1 . Identificar diversos tipos de contas de correo electrónico e describir os
seus elementos

Xestión do correo electrónico 3,022.1 Traballar con todas as opcións de xestión de correo electrónico e caderno
de enderezos (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.)

Axenda electrónica 2,033.1 Traballar con axenda electrónica e sincronizala con dispositivos móbiles

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Utilizouse a aplicación de correo electrónico. LC.1 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.2 Identificouse o emisor, o destinatario e o contido nunha mensaxe de correo. LC.2 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.3 Aplicáronse filtros de protección de correo non desexado. LC.3 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.4 Canalizóuselles a información a todos os implicados. LC.4 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.5 Comprobouse a recepción da mensaxe. LC.5 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.6 Organizáronse as bandexas de entrada e saída. LC.6 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.7 Rexistrouse a entrada e a saída de correos. LC.7 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.8 Imprimíronse, arquiváronse ou elimináronse as mensaxes de correo. LC.8 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10 CA3.9 Aplicáronse as funcións e as utilidades que ofrece a axenda electrónica como
método de organización do departamento.

LC.9 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

S 10  CA3.10 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con
dispositivos móbiles.

LC.10 - Supostos prácticos plantexados
durante a clase

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinatura corporativas.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes. Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listas de distribución e pór a lista á
disposición doutras aplicacións ofimáticas.
 Xestión de correos: enviar, borrar, gardar, copias de seguridade, etc. Configuración das opcións de seguimento.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

 Xestión de ficheiros e seguridade das aplicacións de correo e axenda electrónica. Filtros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Contas de correo
electrónico - Contas de
correo electrónico

Explicación das
distintas opción de
contas de correo

• Crear unha conta de
correo en Gmail

• Conta de correo
electrónico creada

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• LC.1 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.2 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

3,0Xestión do correo
electrónico - Xestión do
correo electrónico

Explicación da
configuración das
contas de correo

•

Explicación da xestión
do correo electronico
en Gmail

•

Explicación da xestión
do correo electronico e
a axenda con Outlook.

•

Configurar a conta de
correo electrónico en
Gmail e Outlook

•

Utilizar o correo
electrónico con Gmail
 Usar o correo
electrónico con
Microsoft Outlook

•

Xestionar os contactos•

Configurar e utilizar o
calendario para
establecer tarefas e
citas con Microsoft
Outlook

•

Gmail e Outlook
configurado

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet,
dispositivos móbiles

• LC.3 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.4 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.5 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.6 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.7 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.8 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

2,0Axenda electrónica -
Axenda electrónica

Explicación da axenda
con Outlook

•

Explicar a
sincronización con
dispositivos móbiles

•

Configurar e utilizar o
calendario para
establecer tarefas e
citas con Microsoft
Outlook

•

Realizar la
sincronización con
dispositivos móbiles

•

Eventos rexistrados na
axenda electrónica.
Eventos sincronizados
con dispositivos
móbiles

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• LC.9 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

LC.10 - Supostos
prácticos plantexados
durante a clase

•

8,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Elaboración de presentacións multimedia 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Uso  das presentacións 2,011.1 Analizar as funcións dunha presentación e estruturar a información

Deseño das diapositivas 5,022.1 Dar formato e inserir obxectos nas diapositiva

Animacións nas diapositivas e transicións. 5,033.1 Aplicar animacións

Creación de presentacións 18,044.1 Crear presentacións

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír. PE.1 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

S 10 CA4.2 Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos,
organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

PE.2 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

S 10 CA4.3 Distribuíuse a información de xeito claro e estruturado. PE.3 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

S 20 CA4.4 Animáronse os obxectos segundo o obxectivo da presentación. PE.4 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

S 30 CA4.5 Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais. PE.5 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

S 20 CA4.6 Realizáronse presentacións relacionadas con informes ou documentación
empresarial.

PE.6 - Supostos prácticos propostos na
clase

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.

 Procedemento de presentación.

 Utilidades da aplicación.
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Contidos

 Procedemento de protección de datos: copias de seguridade.

 Relacións con outras aplicacións.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Uso  das presentacións -
Uso  das presentacións

Explicación sobre a
importancia das
presentacións e a súa
estrutura para a imaxe
corporativa da empresa

•

O profesor mostrará
distintos exemplos de
presentacións para
comentar e abrir un
debate sobre a utilidade
e posibles erros nas
mesmas

•

Coñecer a utilidade das
presen-tacións

• Ver presentacións• Equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector.
Exemplos de
presentacións

• PE.1 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

5,0Deseño das diapositivas -
Deseño das diapositivas

Explicación sobre os
distintos elementos a
incorporar nunha
diapositiva. Fondo,
imaxes, texto, gráficos,
arquivo de son e video
etc..

•

Explicación sobre as
distintas vistas das
presentacións

•

Realizar exercicios
dando formato e
inserindo obxectos
nunha diapositiva.

• Diapositivas con
formato.

• Equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector

• PE.2 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

PE.3 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

5,0Animacións nas
diapositivas e transicións. -
Animacións nas
diapositivas e transicións.

Explicación de como
realizar efectos entre os
distintos elementos
dunha diapositiva e a
súa sincronización

•

Explicación dos efectos
de transición entre
diapositivas

•

Crear efectos na
diapositiva e nas
transicións entre
diapositivas

• Presentacións con
efectos de transición
entre diapositivas.
Presentacións con
fondo musical

• Equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector.

• PE.4 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

18,0Creación de presentacións -
Creación de presentacións

Explicación de como
darlle un fondo musical
á presentación

•

Explicación do emprego
de patróns

•

Explicar a conexión a
distintos periféricos
para as presentacións

•

Explicar a importancia
da exposición asociada
a presenta-ción

•

Explicar a posibilidade
de importar e exportar
as presentación entre
distintas aplicacións

•

Realizar presentacións
con fondo musical

•

Empregar patróns para
crear presentacións

•

Realizar unha
presentación ante a
clase

•

Exposición ante a clase
empregando
presentacións

• Equipo informático con
programas de
presentacións,
conectados en rede e
con proxector.
Fotocopias con
exercicios

• PE.5 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

PE.6 - Supostos
prácticos propostos na
clase

•

30,0TOTAL
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

1 OPERATORIA DE TECLADOS

¿  CA1.3. Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico.

¿ CA1.5. Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

¿ CA1.7. Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

¿ CA1.8. Controlouse a velocidade (300 ppm) e a precisión (máximo faltas 1%), coa axuda dun programa informático.

 PROCESADOR DE TEXTOS

CA3.6. Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos

CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento

CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de estrutura.

CA3.4. Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA3.5 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

CA3.1. Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e autoedición.

 4 FOLLAS DE CÁLCULO

CA2.6. Obtivéronse gráficos para a análise da información.

CA2.2. Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo.

CA2.3. Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo.

CA2.4. Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións

CA2.1. Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de tesouraría, cálculos comerciais e outras operacións administrativas

 BASES DE DATOS

CA4.9. Elaborouse unha base de datos adaptada aos requisitos da organización.

CA4.2. Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

CA4.3. Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos.

CA4.4. Realizáronse formularios con criterios precisos.

CA4.5. Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos.

CA4.7. Realizouse a procura e a filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.1. Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a información.

8 PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA

CA4.1. Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír.

CA4.2. Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos, organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

CA4.3. Distribuíuse a información de xeito claro e estruturado.

CA4.4. Animáronse os obxectos segundo o obxectivo da presentación.

CA4.5. Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais.

CA4.6.  Realizáronse  presentacións relacionadas con informes  ou  documentación empresarial.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Réxime ordinario

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos será continua, precisando da asistencia regular ás clases e actividades programadas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A avaliación continua realizase valorando a participación do alumno na clase,  os traballos e actividades, tanto individuais como en grupo, e a

resolución dos exercicios e exames que en cada caso se realicen.

As notas das distintas avaliacións obteranse das probas obxectivas e da valoración dos traballo realizados nos respectivos trimestres.

A nota final da UF1. Operatoria de teclados determinarase mediante unha proba de velocidade. Para acadar o 5 o alumno deberá alcanzar as300

ppm. cun máximo dun 1% de erros.

A nota final de UF2. Aplicacións informáticas de xestión estará conformada pola media ponderada das seguintes unidades:

Ud3 Procesador de textos 35%

Ud4 Folla de cálculo 35%

Ud5 Bases de datos 30%

Para superar esta unidade formativa a nota de cada unha das partes deberá ser igual ou superior a 5.

A nota de cada unha destas unidades obterase pola realización dunha proba obxectiva 80% máis a valoración dos traballos de clase entregados

20%.

A nota final da UF3. Multimedia obterase pola valoración dun traballo individual ou en grupo presentado polo alumno.

Na nota final do módulo terase en conta a actitude académica e convivencial do alumno, que suporá un punto -de dez-. Neste apartado

computaranse a asistencia e puntualidade, predisposición e actitude cara a materia, solidariedade e respecto cara os compañeiros e profesorado e

calquera outro rasgo que incida na harmonía e convivencia dentro e fóra da aula.

O 90% restante será a media ponderada das tres unidades formativas sendo os pesos de cada unha delas os seguintes:

UF1. Operatoria de teclados 10%

UF2. Aplicacións informáticas de xestión 80%

UF3. Multimedia 10%

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

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

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

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

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

Farase unha proba extraordinaria baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10, tendo que obter unha nota igual

ou superior a 5 para aprobar.

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

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No mes de outubro procederase á realización da avaliación inicial polo equipo docente baixo as directrices do titor ou titora do grupo. previamente

esta docente terá detectado as fortalezas e debilidades de cada alumno no que á materia se refire, fará unha breve exposición das mesmas e

tomará en consideración aqueles casos nos que se presuma que van precisar unha atención especial, ben sea a través da realización de

exercicios específicos, ben de ampliación de explicacións, etc. A observación directa na clase será ferramenta suficiente para a detección das

circunstancias descritas.

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

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

Apoiaránse as que se organicen desde o propio Departamento

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

Para o caso de que a CEOU decrete a inasistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada pola COVID-19 prevese continuar o ensino non presencial utilizando a aula Virtual do Centro como ferramenta principal de acceso ao

material docente por parte do alumnado así como sistema de retroalimentación reversible. Enlazaranse vídeos explicativos tanto creados polo

profesor titular como rastreados da internet, proporcionaranse exercícios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de

coñecementos e recomendarase material complementario en cada caso.

Polo que respecta ás probas evaluativas manteranse as previstas na presente programación adaptandoas ás ferramentas que nos facilita o

moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónico da entrega, asi como copia do arquivo resolto

obxecto de exame.

Os criterios de cualificación e avaliación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares aconsella atender tamén ao aspecto emocional de cada alumno tendo en

conta as particularidades de cada un pero facendo fincapé na importancia de resolver as tarefas puntualmente e consultar os aspectos concretos

que requiran ampliación.

A Guarda, outubro 2020
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0650 Proceso integral da actividade comercial 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS LÓPEZ PAZOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Do análise da realidade económica da zona do Baixo Miño  en cursos anteriores, obsérvase o auxe do sertor servicios e o sector primario ten unha

crecente importancia.

Da FCT, as empresas coas que ten relación o Centro, se constata a presencia dun sector de prestación de servicios administrativos, de comercio e

distribución, viveiros de plantas, adegas,  servicios bancarios e servicios de consultoría xestión xurídica e seguros .

Mayoritariamente a  forma xurídica destas empresas é a SL, tamén existen  empresas Individuaís.

Por tanto, a Contabilidade debe contextualizarse nas normas do sector industrial e de servicios, é en particular o Plan contable 2007 para as

PEMES, tanto desde o punto de vista mercantil como contable e fiscal, xa que o alumno encontra traballo nas PEMES, e non nas SA. No obstante,

as normas e modelos `normales¿ para as SA, son supletorias para multitude de aspectos contables e fiscais para as empresas sociales e

individuales. Por eso, se teñen que ver.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0650_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 A Actividade económica.
Elementos patrimoniais da
empresa.

Coñecerase a actividade comercial, o ambito onde
desenvolven as empresas su actividad. A composición do
patrimonio empresarial, introducindo conceptos contables.

9 10 X

2 Metodoloxía contable e Plan
Xeral de Contabiliadade

Definirase os conceptos contables, método da partida dobre.
Con exemplos sinxelos traballar un ciclo contable completo na
empresa. Confeccionar os libros e rexistros correspondentes.
analizar o PXC PEME.

20 10 X

3 Os tributos na actividade
comerciial. O imposto sobre o
Valor Engadido.

Analizarase o sistema tributario español: normativa básica dos
tributos, clasificación, os principais impostos que afectan as
actividades empresariais. Estudiarase o IVE: normativa,
reximenes, libros rexistros. Liquidadr o imposto e xestionar
toda a documentación relativa o mesmo.

30 20 X

4 Documentación administrativa
da compravenda.

Coñecerase  a lexislación sobre contratos mercantís,
facturación, lei de protección de  datos. Cubrir, xestionar,  e
controlar a documentación das operacións de compravenda
enpregando medios informáticos.

10 5 X

5 Operacións financeiras. Resolverase os calculos financeiros  en operacións de
interese simple e composto, desconto comercial e operacións
de servicios bancarios.

24 5 X

6 Medios de cobro e pago. Identificase os distintos medios de cobro e pago que ten a
empresa: contado ou aprazado. Analizar e seleccionar o
medio axeitado para cada situación e empresa.

8 5 X

7 Xestón de tesouraría. Efectuarase operacions de tesouraría (Caixa e Bancos):
arqueos, conciliacións, previsións de necesidades de liquidez.
Empregar para a xestión medios informáticos: follas de
cálculo, banca electrónica.

8 5 X

8 Rexistro contable de compras,
vendas, existencias.

Estudarase os feitos contables básicos derivados da xestión
das compras e vendas da empresa. Xestion de alamacens,
rexistros contables de compras,de ventas e de operacions
diversas. Contabilizar o IVE: facturas e liquidacions trimestrais

20 20 X

9 Ciclo contable. Rexistrarase as operacións previas o peche do exercicio
económico, aplicando a metodoloxía contable . Usar a
aplicación informática para contaliizar un ciclo completo
sinxelo

30 20 X

Total: 159

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A Actividade económica. Elementos patrimoniais da empresa. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade empresarial. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e o ciclo de actividade empresarial. Conceptos
básicos.

2,011.1 Identificar  o concepto de empresa e ociclo da actividade da empresa.

1.3 Clasificar as empresas segundo diversos conceptos.

1.2 Diferanciar os conceptos de investimento, financiamento, gasto,
pagamento, ingreso e cobramento.

1.4 Identificar os factores de producción

1.5 Identiifcar os acentes económicos.

Patrimonio empresarial: masas  patrimoniais 7,022.1 Identiificar o patrimonio empresarial e os seus compoñentes.

2.2 Recoñecer as masas patrimoniais e as situacións de equilibrio entre elas.

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. PE.1 - O ciclo de actividad da empresa•

S 5 CA1.2 Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento e gasto, entre
gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento.

PE.2 - O ejercicio económico da empresa•

S 5 CA1.3 Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de actividades que
se desenvolven neles.

PE.3 - Sectores ecomómicos da actividade
empresarial.

•

S 5 CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial. PE.4 - Os elemntos patrimonias•

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

PE.5 - Masas patrimoniais: Activo, Pasivo e
Neto

•

S 10 CA1.6 Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio financeiro, e ambos
coas fases do ciclo económico da actividade empresarial.

PE.6 - O Equilibrio patrimonial.•

S 60 CA1.7 Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas patrimoniais. PE.7 - Confección de inventarios e
balances.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade económica e ciclo económico.

 Empresa: concepto e tipos.

 Patrimonio da empresa e a contabilidade: Elementos patrimoniais Masas patrimoniais. Activo, pasivo e patrimonio neto dunha empresa. Equilibrio patrimonial.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A empresa e o ciclo de
actividade empresarial.
Conceptos básicos. -
Analizaranse as actividades
economicas que desarrollan
as empresas; as formas
xúridicas da empresa, as
necesidades de
aprovisionamenteo e
comercialización das
empresas.

Explicación do
concepto de empresa e
das faseses do ciclo
contable; dos
conceptos basicos eda
diferencia entre eles.

• Identiificar diferentes
modelos de empresas e
os seus ciclos  de
actividade. Difernciar os
conceptos básicos.

• Esquemas de
empresas e os seus
ciclos de actividades

• Libro de texto•

Proxector e encerado•

Internet: os serctores
prodcutivos

•

PE.1 - O ciclo de
actividad da empresa

•

PE.2 - O ejercicio
económico da empresa

•

PE.3 - Sectores
ecomómicos da
actividade empresarial.

•

7,0Patrimonio empresarial:
masas  patrimoniais -
Amosaranse o obxetivo da
contabilidade.
Difenciaranse as masas
que integran o patimonio
empresarial

Explicación sobre o
patrimonio empresaria,
as masas patrimoniais
e das  relacións entre
elas.

• Identificación  e
comprensión  do
patrimonio empresarial,
das masas parimoniais
e do equilibrio
empresarial

• Esquema da estructura
patrimonial da empresa

•

Exercicios resoltos
sobre inventarios que
determinan o
patrimonio neto  e
balances clasiificados
por masas patrimoniais

•

Libro de texto•

Proxector e encerado•

PE.4 - Os elemntos
patrimonias

•

PE.5 - Masas
patrimoniais: Activo,
Pasivo e Neto

•

PE.6 - O Equilibrio
patrimonial.

•

PE.7 - Confección de
inventarios e  balances.

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Metodoloxía contable e Plan Xeral de Contabiliadade 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o PXC-PEME e a metodoloxía contable. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Contabilidad das operaciones mercantis 7,011.1 Coñecer os tipos de contas.

1.2 Utilizar el sistema de partida dobre.

1.3 Registrar os feitos contables nos libros da empresa: o libro Diario e o libro
Maior.

1.4 Confeccionar o balance de comprobación de sumas e saldos

O ciclo contable 10,022.1 Efectuar as anotacións contables que comprenden o proceso contable
dende a apertura ata o peche.

O Plan Xeral de Contabilidade 3,033.1 Coñecer a estructura do PXC

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á lexislación
española.

PE.1 - O método contable•

S 5 CA2.2 Definiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos
patrimoniais e feitos económicos da empresa.

PE.2 - Os tipos de contas•

S 30 CA2.3 Determináronse as características máis importantes do método de contabilización
por partida dobre.

PE.3 - O método da partida dobre•

S 30 CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das
modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

PE.4 - O método da partida dobre•

S 5 CA2.5 Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos
e os gastos.

PE.5 - O proceso contable básico•

S 5 CA2.6 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. PE.6 - Estructura do PXC•

S 5 CA2.7 Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non
obrigatorias.

PE.7 - Estructura do PXC•

S 10 CA2.8 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC,
identificando a súa función na asociación e a desagregación da información contable.

PE.8 - Estructura do PXC•

S 5 CA2.9 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a súa función. PE.9 - Estructura do PXC•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.e) Contidos

Contidos

 Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

 Teoría das contas: concepto, estrutura e tipos de contas.

 Método por partida dobre.

 Resultado contable.

 Normalización contable. O PXC: marco conceptual, principios contables, normas de valoración, cadro de contas, definicións e relacións contables, e contas anuais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Contabilidad das
operaciones mercantis -
Estudiarase o método
contable da partida dobre.

Identificación das
contas como
identificación dos
elementos patrimoniais
e das súas variación

•

Identificación das
contas e comprensión
das operacións de
cargo e abono

•

Exercicios de
identificación de contas

• Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio

• PE.1 - O método
contable

•

PE.2 - Os tipos de
contas

•

PE.3 - O método da
partida dobre

•

10,0O ciclo contable -
Sintetizaranse  os proceso
contables básicos: apertura
de libro; operaciones de
compras, ventas, gastos e
ingresos; o proceso de
regularización e cierre de
libros.

Explicación do ciclo
contable.

•

Esquema co
funcionamento do ciclo
contable

•

Explicación do proceso
de regularización e
peche

•

Esquema co
funcionamento do ciclo
contable

•

Realización de
exercicios

•

Realización de
exercicios

•

Esquema do ciclo
contable Exercicios
realizados

• Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio  Plan Xeral
Contabilidade Equipo
informático con bases
de datos, conectados
en rede

• PE.4 - O método da
partida dobre

•

PE.5 - O proceso
contable básico

•

3,0O Plan Xeral de
Contabilidade -
Indentificareanse as contas
os principios contables e os
criterios de registro.

Explicación da estrutura
do Plan Xeral Contable

• Comprensión do Plan
Xeral Contable

• Comprensión do Plan
Xeral
ContableExercicios de
clasificación de contas
segundo PXC

• Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio  Plan Xeral
Contabilidade

• PE.6 - Estructura do
PXC

•

PE.7 - Estructura do
PXC

•

PE.8 - Estructura do
PXC

•

PE.9 - Estructura do
PXC

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Os tributos na actividade comerciial. O imposto sobre o Valor Engadido. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e fiscal. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sistema tributario español. Os tributos: concepto, clases e
elementos tributarios.

5,011.1 Identificar a normtiva fiscal básica

1.2 Definir e clasificar os tributos. diferenciaros tributos xestionados polas
distintas Administracions do Estado.

1.3 Identificar os elemtos tributarios de cada imposto

1.4 Coñecer as figuras impositivas que gravan a actividade empresarial

1.5 Coñecer a normativa mercantil e fiscal aplicable ás operacións de
compra-venda

O Imposto sobre o Valor Engaido. Normativa 10,022.1 Distinguir entre operacións suxeitas, exentas e non suxetas. a IVE

2.2 Diferanciar os réximes tributarios do IVE.

2.3 Coñecer as obrigas de rexistro e os libros rexistro que deben usar as
empresas.

Xestión do Imposto sobre o Valor Engadido 15,033.1 Facer os calculos realivos o imposto.

3.2 Cubrir  os modelos e formularios requeridos pola hacienda pública

3.3 Xestionar a documentación relativa o IVE

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Identificouse a normativa fiscal básica. PE.1 - Lexislacion fiscal•

S 5 CA3.2 Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características básicas. PE.2 - Impostos, Tasas e contribucións
especiais.

•

S 10 CA3.3 Identificáronse os elementos tributarios. PE.3 - Os elementos tributarios•

S 5 CA3.4 Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e os
indirectos.

PE.4 - Os impostos•

S 5 CA3.5 Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade empresarial. PE.5 - As figuras impositiivas•

N 5 CA3.6 Identificáronse as normas mercantís e fiscais básicas aplicables ás operacións de
compravenda.

PE.6 - Lexislación mercantil e fiscal•

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.7 Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a
IVE.

PE.7 - A normativa tributaria do IVE•

S 5 CA3.8 Diferenciáronse os réximes especiais do IVE. PE.8 - A lei do IVE•

S 10 CA3.9 Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os libros
rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas.

LC.1 - A lei do IVE•

S 40  CA3.10 Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a documentación
correspondente á súa declaración-liquidación.

PE.9 - A xestión do imposto•

S 5  CA3.11 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. PE.10 - A lei do IVE•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Marco tributario español. Xustificación do sistema tributario.

 Clases de tributos: impostos, taxas e contribucións especiais.

 Elementos do imposto.

 Clasificación dos impostos: directos e indirectos.

 Elementos tributarios do IS e do IRPF.

 Imposto sobre o valor engadido: Elementos. Operacións suxeitas, non suxeitas e exentas. Réxime xeral e réximes especiais. Libros rexistro. Declaracións-liquidacións. Resumo anual do
IVE. Presentación telemática.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O sistema tributario
español. Os tributos:
concepto, clases e
elementos tributarios. -
Identificarase os tributos:
tasas, contribuacions
especiales e impostos.
Analizaranse os elementos
tributarios e normativa
básica tributaria

Explicación da
importancia de
contribuír ó sostemento
dos gastos públicos

•

Explicación e esquema
sobre os tributos e
clases

•

Explicación e esquema
sobre os impostos

•

Identificación dos
impostos que gravan a
actividade empresarial

•

dentificación dos
impostos que gravan a
actividade empresarial

•

dentificación da
normativa mercantil e
fiscal relativa á
compravenda e
recoñecemento de
sistemas de busca da
normativa.

•

Ler textos sobre a
necesidade de
contribuír o sostemento
dos gastos públicos e o
fraude fiscal

•

Realizar un esquema
dos tributos

•

Realizar un esquema
coas principais figuras
impositivas

•

Realizar un esquema
cos impostos que
gravan actividade
económica

•

Buscar normativa
mercantil e fiscal básica

•

Comprender textos
xenéricos sobre a
importancia dos tributos
e a súa función
solidaria

•

Esquema sobre tributos•

Esquema sobre
impostos

•

Esquema cos
elementos básicos das
principais figuras
impositivas

•

Esquema cos impostos
que gravan a actividade
empresarial

•

Relación de normativa
mercantil e fiscal que
regule a compravenda

•

Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio Internet.

• PE.1 - Lexislacion fiscal•

PE.2 - Impostos, Tasas e
contribucións especiais.

•

PE.3 - Os elementos
tributarios

•

PE.4 - Os impostos•

PE.5 - As figuras
impositiivas

•

PE.6 - Lexislación
mercantil e fiscal

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0O Imposto sobre o Valor
Engaido. Normativa -
Analizarase a normativa do
imposto, as obrigas formais
e os reximes especiales.

Explicación do imposto•

Explicación dos
réximes especiais e
presentación dun
esquema resume

•

Explicación das obrigas
e identificación da
normativa legal

•

Identificación das
normas

•

Identificación de
operacións suxeitas,
exentas e non suxeitas

•

Identificación dos
diferentes réximes

•

Esquema sobre as
obrigas formais

•

Busca de normativa
relativa ó imposto

•

Esquemas•

Relación dos diferentes
réximes

•

Clasificación de
operacións

•

Relación de normativa
do imposto

•

Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio.Internet.

• LC.1 - A lei do IVE•

PE.7 - A normativa
tributaria do IVE

•

PE.8 - A lei do IVE•

15,0Xestión do Imposto sobre o
Valor Engadido -
Calcularase e
fconfeccionaranse os
modelos e formularios de
IVE

Realización de cálculos
de IVE en operacións
de compravenda e de
liquidacións

• Exercicios de cálculos
de IVE e exercicios de
liquidación do imposto

• Exercicios de cálculos
de IVE e exercicios de
liquidación do imposto.

• Libro de texto Proxector
e encerado
Documentos oficiais

• PE.9 - A xestión do
imposto

•

PE.10 - A lei do IVE•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Documentación administrativa da compravenda. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de conpravenda 2,011.1 Coñecer os elementos do contrato de compravenda

1.2 Identificar os dereitos e obrigas das partes

Requisitos formais na compravenda 5,022.1 Cubrir os documentos relativos á compravenda

2.2 Verificar que a documentación cumpra coa lexislación e estea
confeccionada con rigor e exactitude

Sistemas de rexistro  da documentación 3,033.1 Coñecer os sistemas de control e rexistro dos documentos de
compravenda

3.2 Utilizar ferramentas informáticas na xestión da compravenda

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda. PE.1 - Os contratos mercantís,•

S 5 CA4.2 Establecéronse os fluxos de documentación administrativa relacionados coa compra
e a venda.

PE.2 - Os documentos  da compra e venda•

S 5 CA4.3 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a venta na
empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.

PE.3 - Os documentos  da compra e venda•

S 5 CA4.4 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a
documentación administrativa asociada.

PE.4 - Os documentos  da compra e venda•

N 5 CA4.5 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e
os procedementos internos dunha empresa.

PE.5 - A documentación interna da
empresa.

•

N 5 CA4.6 Identificáronse os parámetros e a información que deben ser rexistrados nas
operacións de compravenda.

PE.6 - Os documentos  da compra e venda•

N 5 CA4.7 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da
información, así como criterios de calidade no proceso administrativo.

PE.7 - Lexisllación vixente•

N 60 CA4.8 Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. PE.8 - Os documentos  da compra e venda•

N 5 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. PE.9 - Os programas informaticos mercantís•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividade comercial.

 Documentos administrativos de compravenda: tipos e requisitos formais.

 Cálculos da actividade comercial.

 Libros rexistros de facturas. Aplicación informática de facturación.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O contrato de conpravenda
- Coñecemento dos
elementos do contrato de
compravenda Identificación
dos dereitos e obrigas das
persoas que interveñen na
compravenda

Explicación dos
elementos do contrato

•

Explicación das obrigas
e dereitos que se
derivan do contrato de
compravenda

•

Redacción de contratos
a partir de modelos tipo

•

Identificación das
obrigas e dereitos  que
se deriven dos
contratos redactados
na actividade anterior

•

Os contratos realizados•

O listado de obrigas e
dereitos

•

Libro de texto Proxector
e encerado Textos de
apoio.

• PE.1 - Os contratos
mercantís,

•

PE.2 - Os documentos
da compra e venda

•

5,0Requisitos formais na
compravenda - Elaboración
de documentación e
realización de cálculos
relativos á compravenda

Explicación dos
cálculos que se derivan
da compravenda e da
documentación que se
utiliza

•

Explicación da
importancia do rigor e
exactitude na
elaboración da
documentación.

•

Realización de cálculos
relativos á
compravenda
Elaboración de
documentación

•

Comprobación da
documentación.

•

Documentos de
compravenda

• Libro de texto Proxector
e encerado.

• PE.3 - Os documentos
da compra e venda

•

PE.4 - Os documentos
da compra e venda

•

PE.5 - A documentación
interna da empresa.

•

3,0Sistemas de rexistro  da
documentación - Xestión da
documentación de
compravenda

Explicación dos
sistemas de rexistro,
obrigatorios e non
obrigatorios, da
documentación.
Cumprimentación do
rexistro da
documentación

•

Presentación dunha
aplicación informática
de xestión

•

Comprobación da
documentación.

•

Utilización dunha
aplicación informática
de xestión

•

Documentos obtidos da
aplicación

•

Rexistros da
documentación

•

Libro de texto Proxector
e encerado.

•

Aplicación informática
de xestión

•

PE.6 - Os documentos
da compra e venda

•

PE.7 - Lexisllación
vixente

•

PE.8 - Os documentos
da compra e venda

•

PE.9 - Os programas
informaticos mercantís

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Operacións financeiras. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Leis financeiras de capitalización simple e composta 12,011.1 Coñecer e utilizar as leis financeiras de capitalización simple e composta

Efectos comerciais: concepto e cálculos 10,022.1 Coñecer os efectos comerciais e o cálculo de operacións de desconto e
xestión de cobro

Cálculos de custos de produtos e servizos bancarios 2,033.1 Calcular os custos que se derivan da utilización de produtos e servizos
bancarios

24TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA5.4 Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en función do
tipo de operacións.

PE.1 - Operacions de de capitalización
simple e compuesta

•

S 50 CA5.5 Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto. PE.2 - Operacións de desconto de efectos.•

S 10 CA5.6 Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e servizos
bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto comercial.

PE.3 - Operacións de desconto de efectos.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normativa mercantil aplicable á xestión de cobramento e dos pagamentos.

 Capitalización simple.

 Cálculo do desconto simple.

 Equivalencia financeira.

 Capitalización composta: tanto nominal e tanto efectivo. TAE.

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

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Leis financeiras de
capitalización simple e
composta - Coñecemento e
emprego das leis
financeiras de capitalización
simple e composta.

Explicación das leis
financeira

• dentificar as leis
financeiras
Realizar operacións de
calculo relativas ás leis
financeiras

• Exercicios de calculo
realizados

• Folla de calculo Libro
de texto Proxector e
encerado

• PE.1 - Operacions de de
capitalización simple e
compuesta

•

10,0Efectos comerciais:
concepto e cálculos -
Realización de operaciones
bancarias con efectos e
pagaráes

Explicación do
concepto de efectos
comerciais

•

Explicación dos
cálculos por desconto e
xestión de cobro de
efectos comerciais

•

Identificar e cubrir
efectos comerciais

•

Realizar cálculos de
desconto ou xestión de
cobro de efectos
comerciais

•

Efectos comerciais
cubertos

•

Cálculos realizados•

Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.2 - Operacións de
desconto de efectos.

•

2,0Cálculos de custos de
produtos e servizos
bancarios - Valoración dos
custos derivados das
operacións financeiras.

Explicación dos
produtos e servizos
financeiros e do calculo
de custos polo seu uso

• Identificar produtos
financeiros

•

Realizar cálculos de
custos polo uso de
servizos e produtos
bancarios

•

Relación de produtos
bancarios coas súas
características

•

Exercicios de cálculo
realizados

•

nternet Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.3 - Operacións de
desconto de efectos.

•

24,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Medios de cobro e pago. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medios de pagamento e cobramento 4,011.1 Identificar os medios de pagamento e cobramento

Financiamento comercial 4,022.1 Coñecer as formas de financiamento comercial

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA5.1 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os
procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos cobramentos.

PE.1 - Operacións de tesorería.•

S 50 CA5.2 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa, así
como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a diferenza entre pagamento ao
contado e aprazado.

PE.2 - Operacións de tesorería.•

S 25 CA5.3 Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais. PE.3 - Operacións de tesorería.•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Medios de cobramento e pagamento.

 Comisións e gastos en determinados produtos e servizos financeiros básicos relacionados co aprazamento do pagamento e o desconto comercial.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Medios de pagamento e
cobramento - Coñecemento
dos medios habituais de
pago e cobro na activiade
empresarial: contado,
cheques, tarxetas. etc.

Explicación sobre os
medios de pagamento
e cobramento

• Explicación sobre os
medios de pagamento
e cobramento

•

Realizar cálculos
relativos á forma de
pagamento e
cobramento

•

Exercicios sobre
características dos
medios de pagamento
e cobramento

•

Exercicios de cálculos
realizados

•

Internet Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.1 - Operacións de
tesorería.

•

PE.2 - Operacións de
tesorería.

•

4,0Financiamento comercial -
Posibiliadades de
finanzamento dentro da
actividade comercial.

Explicación sobre os
distintos medios de
financiamento
comercial

• Identificar as formas de
financiamento
comercial

•

Realizar cálculos sobre
o custo do
financiamento

•

Exercicios sobre formas
de financiamento
comercial

•

Exercicios de calculo
realizados

•

Internet Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.3 - Operacións de
tesorería.

•

8,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestón de tesouraría. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións informáticas. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Libros e rexistros de tesouraría 1,011.1 Cubrir os libros e rexistros de tesouraría

O orzamento de tesouraría 2,022.1 Realizar o orzamento de tesouraría

Medios de pago on-line 1,033.1 Coñecer os medios de pago electrónico

Aplicacións informáticas de xestión 4,044.1 Utilizar  ferramentas informáticas: folla de cálculo

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.1 Establecéronse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 -  Libros rexistro de tesouraría.•

S 20 CA7.2 Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría. PE.2 -  Libros rexistro de tesouraría.•

S 10 CA7.3 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa e
detectáronse as desviacións.

PE.3 -  Libros rexistro de tesouraría.•

S 10 CA7.4 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.4 -  Libros rexistro de tesouraría.•

S 5 CA7.5 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.5 - Xestiones de tesouraría.•

N 10 CA7.6 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos con empresas e
entidades externas.

PE.6 - Xestiones de tesouraría.•

S 10 CA7.7 Valorouse a utilización de medios en liña, administración electrónica e outros
substitutivos da presentación física dos documentos.

OU.1 - Xestiones de tesouraría.•

N 5 CA7.8 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

OU.2 - Xestiones de tesouraría.•

S 20 CA7.9 Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a xestión de
tesouraría.

PE.7 - Ferramentas informáticas específicas•

N 5  CA7.10 Identificouse o procedemento para a presentación de documentos de cobramento
e pagamento ante as administracións públicas.

PE.8 - Ferramentas informáticas específicas•

100TOTAL

4.7.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Libros rexistro de tesouraría.

 Orzamento de tesouraría.

 Xestión de contas bancarias. Banca en liña.

 Operacións de cobramento e pagamento coas administracións públicas

 Ferramentas informáticas específicas: follas de cálculo.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Libros e rexistros de
tesouraría - Medios de
control da tesoraría, usos
dos libros.

Explicación sobre a
necesidade e o uso de
libros e rexistros de
tesouraría

• Facer operacións de
rexistro

• Os rexistros realizados• Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.1 -  Libros rexistro de
tesouraría.

•

PE.2 -  Libros rexistro de
tesouraría.

•

PE.3 -  Libros rexistro de
tesouraría.

•

PE.4 -  Libros rexistro de
tesouraría.

•

2,0O orzamento de tesouraría
- Previsións de tesouraría
globaal e por
departamentos

Explicación da
importancia e dos
cálculos do orzamento
de tesouraría

• Facer operacións de
orzamento

• Os orzamentos
realizados

• Aplicacións
informáticas con folla
de calculo Libro de
texto Proxector e
encerado

• PE.5 - Xestiones de
tesouraría.

•

PE.6 - Xestiones de
tesouraría.

•

1,0Medios de pago on-line -
Herramentas informaticas
diponibles en liña.

Explicación dos medios
de pago on-line

• Identificar os medios de
pago on-line

• Presentacións cos
resultados propostos
polo profesor

• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet
Libro de texto Proxector
e encerado

• OU.1 - Xestiones de
tesouraría.

•

OU.2 - Xestiones de
tesouraría.

•

4,0Aplicacións informáticas de
xestión - Xestión da
tesouraría mediante
procedimientos
informáticos.

Explicación da folla de
calculo como
ferramenta para o
control de tesouraría

• Utilizar a aplicación
informática de folla de
cálculo

• Exercicios realizados• Equipo informático
conectados en rede e
con acceso a Internet

• PE.7 - Ferramentas
informáticas específicas

•

PE.8 - Ferramentas
informáticas específicas

•

8,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Rexistro contable de compras, vendas, existencias. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as
normas do PXC-PEME. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As existencias 2,011.1 Coñecer o tratamento das existencias e a xestión do almacén

Rexistro de operacións contables de compras, vendas e
existencias

16,022.1 Contabilizar operacións contábeis de compras, vendas e existencias

Rexistro de operacións contables de liquidación de IVE 2,033.1 Contabilizar operacións de liquidación de IVE

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA6.1 Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas operacións
relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-PEME.

PE.1 - Operacións proceso comercial•

S 5 CA6.2 Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME. PE.2 - Operacións proceso comercial•

S 85 CA6.3 Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis habituais do
proceso comercial.

PE.3 - Operacións proceso comercial•

S 5 CA6.4 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE. PE.4 - Operacións proceso comercial•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Compras de mercadorías e operacións relacionadas.

 Vendas de mercadorías e operacións relacionadas.

 Operacións relacionadas coas existencias.

 Operacións de aprazamento de pagamento e cobramento.

 Problemática contable dos dereitos de cobramento.

 Declaración-liquidación de IVE.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

avaliación

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0As existencias - estudio deo
grupo 3 do PXC. Xestion do
almacen

Explicación das
existencias e da xestión
do almacén

• dentificar diferentes
tipos de existencias
Realizar exercicios de
valoración de almacén

• Relación de existencias• Libro de texto.Proxector
e encerado.Plan Xeral
Contabilidade.
Programa de
facturación

• PE.1 - Operacións
proceso comercial

•

PE.3 - Operacións
proceso comercial

•

16,0Rexistro de operacións
contables de compras,
vendas e existencias -
Resitro e contabilidad de
facturas de compra-venda.
cobros e pagos.

Explicación e
realización de
exercicios de rexistro
contable no caso de
compras, vendas e
existencias

• Realizar exercicios de
rexistro contable de
operacións de compra,
venda e existencias

• Exercicios contables• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Plan Xeral
Contabilidade .
Programa de xestión
contable

• PE.1 - Operacións
proceso comercial

•

PE.2 - Operacións
proceso comercial

•

PE.3 - Operacións
proceso comercial

•

2,0Rexistro de operacións
contables de liquidación de
IVE - Anotacions contables
do IVE

Explicación e
realización de
exercicios de rexistro
contable de operacións
de liquidación de IVE

• Realizar exercicios de
liquidación do IVE

• Exercicios contables• Libro de texto,
proxector e ecerado.
Plan Xeral de
Contabilidade.
Programa de xestión
contable

• PE.3 - Operacións
proceso comercial

•

PE.4 - Operacións
proceso comercial

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Ciclo contable. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as
normas do PXC-PEME. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O ciclo contable 10,011.1 Efectuar un ciclo contable completo

1.2 Coñecer os feitos contables previos ó peche do exercicio

1.3 Regularizar e pechar a contabilidade

Contas anuais 6,022.1 Elaborar as contas anuais

Programa informático de contabilidade 14,033.1 Utilizar un programa informático de contabilidade

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 35 CA6.5 Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do exercicio económico. PE.1 - Operacións proceso comercial•

S 20 CA6.6 Calculouse o resultado contable e o balance de situación final. PE.2 - Operacións proceso comercial•

S 10 CA6.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria para un
exercicio económico concreto.

PE.3 - Operacións proceso comercial•

S 20 CA6.8 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. OU.1 - Programas informáticos mercantís•

N 5 CA6.9 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para
salvagardar os datos rexistrados.

OU.2 - Programas informáticos mercantís•

N 10  CA6.10 Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. OU.3 - Operacións proceso comercial•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento do ciclo contable.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0O ciclo contable - Asiento
de apertura, operacións de
xestión. regularización e
cierrre do ejercicio contable.

Explicación do ciclo
contable

•

Explicación das
operacións contables
previas ó peche do
exercicio

•

Explicación do proceso
de regularización e
peche

•

Esquema co
funcionamento do ciclo
contable

•

Realización de
exercicios

•

Realización de
exercicios

•

Esquema co
funcionamento do ciclo
contable

•

Exercicios realizados•

Libro de texto,
proxector e ecerado.
Plan Xeral de
Contabilidade. Equipo
informático conectado
en rede.

• PE.1 - Operacións
proceso comercial

•

PE.2 - Operacións
proceso comercial

•

6,0Contas anuais - Confeccion
das contaas anuais.

Explicación do proceso
de elaboración das
contas anuais

• Elaboración de contas
anuais

• Contas elaboradas• Libro de texto,
proxector e ecerado.
Plan Xeral de
Contabilidade. Equipo
informático conectado
en rede.

• PE.3 - Operacións
proceso comercial

•

14,0Programa informático de
contabilidade - Manexo dun
programa informático de
contablilidade.

Explicación do
funcionamento do
programa

• Utilización do programa
informático

• Exercicios realizados• Libro de texto,
proxector e ecerado.
Plan Xeral de
Contabilidade. Equipo
informático conectado
en rede.

• OU.1 - Programas
informáticos mercantís

•

OU.2 - Programas
informáticos mercantís

•

OU.3 - Operacións
proceso comercial

•

30,0TOTAL

- 22 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS ESIXIBLES:

1.-  A ACTIVIDADE ECONÓMICA

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

CA1.2. Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento

CA1.3. Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de actividades

2.-  OS TRIBUTOS NA ACTIVIDADE EOCNÓMICA

CA3.1. Identificouse a normativa fiscal básica.

CA3.2. Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características básicas.

CA3.3. Identificáronse os elementos tributarios.

CA3.4. Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e os indirectos.

CA3.5. Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade empresarial.

3.-  O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

CA3.7. Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a IVE.

CA3.8. Diferenciáronse os réximes especiais do IVE.

CA3.9. Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas.

CA3.10. Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a documentación correspondente á súa declaración-liquidación.

4.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DA COMPRA-VENDA

CA4.1. Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda.

CA4.2. Establecéronse os fluxos de documentación administrativa relacionados coa compra e a venda.

CA4.3. Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.

CA4.4. Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a documentación administrativa asocia

5.-  OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CA5.4. Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en función do tipo de operacións..

CA5.5. Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto.

CA5.6. Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e servizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o

desconto comercial

6.-  MEDIOS DE COBRAMENTO E PAGAMENTO

CA5.2. Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa, así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta

a diferenza entre pagamento ao contado e aprazado.

CA5.3. Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais.

7.-  XESTIÓN DE TESOURARÍA

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.1. Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos

cobramentos.

CA7.2. Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría.

CA7.3. Executáronse as operacións do procesamento de arqueamento e cadramento da caixa e detectáronse as desviacións

CA7.4. Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco.

CA7.5. Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión financeira.

CA7.7. Valorouse a utilización de medios en liña, administración electrónica e outros substitutivos da presentación física dos documentos.

CA7.9. Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a xestión de tesouraría.

8.-  METODOLOXÍA CONTABLE E PLAN XERAL DE CONTABILIDADE

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

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

CA1.6. Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actividade

empresarial.

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

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

CA2.2. Definiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa.

CA2.3. Determináronse 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. Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos e os gastos.

CA2.6. Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable.

CA2.7. Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non obrigatorias.

CA2.8. Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC, identificando a súa función na asociación e a

desagregación da información contable.

CA2.9. Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a súa función.

9.-  REXISTRO CONTABLE DE COMPRAS, VENDAS E EXISTENCIAS

CA6.1. Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas operacións relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-PEME.

CA6.2. Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME.

CA6.3. Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis habituais do proceso comercial.

CA6.4. Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE.

10.-  CICLO CONTABLE E CONTAS ANUAIS

CA6.5. Rexistráronse dos feitos contables previos ao pechamento do exercicio económico.

CA6.6. Calculouse o resultado contable e o balance de situación final.

CA6.7. Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria para un exercicio económico concreto.

CA6.8. Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións dos alumnos/-as se obterá polos seguintes conceptos:

- Proba final de cada un dos trimestres, que de forma global recollan todos os contidos temporalizados en cada avaliación.

- Participación na clase: valorar a participación do alumnado en clase, as súas intervencións, explicacións sobre actividades e exercicios propostos

tendo en conta o grao de interese e participación.
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- Resto:

     > Notas en grupo: cualificacións obtidas naqueles traballos e actividades que se realicen en grupo.

     > Informe de apuntamentos, traballos, exercicios e actividades.

     > Controis, exames parciais ou exercicios curtos, a través dos cales se poderá constatar a evolución do alumno/a

     > Resolución de exercicios, actividades, traballos e probas individuais (escritas e orais). Tratarase de avaliar o grao de coñecementos e

actitudes adquiridos

As cualificacións obtidas polos conceptos anteriores unificaranse nunha soa nota, de tal maneira que un peso do 10% desta será para o epígrafe

"Participación na clase",  un 20% será polos exercicios, traballos, controis ou similares realizados durante o trimestre (epígrafe "Resto") e a "Proba

final" do trimestre terá un 70% do peso na nota final.

A nota final do módulo, obterase a través da media aritmética das distintas cualificacións obtidas nas distintas avaliacións. Nesta poderá influír, en

caso de aproximación ó 5 (aprobado), que o alumno/-a interviñese dun xeito significativo (traballos, saídas á pizarra, investigación, dúbidas...).

En cada período trimestral, o alumnado terá unha cualificación para o conxunto das unidades acadadas nese período. No caso de non acadar un

mínimo de cualificación (5) tendo en conta todos os controis e traballos realizados durante ese tempo: fará a recuperación no mes de xuño a través

actividades de recuperación e dunha proba escrita final.

Esta información foi comunicada o alumnado o comezo de curso.

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 (mais de 16 faltas) 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.
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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

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

Programación da educación en valores Aínda que non se van tratar especificamente como algo da programación de dito módulo, tratarase de

traballar estes temas o longo do desenrolo do módulo como algo xa incorporado, temas tales como:

-Boas relacións entre compañeiros.

-Responsabilidade.

-Puntualidade.

-Respecto.

-Profesionalidade.

-Discreción.

-Discriminación

-Cumprimento das normas.

-Integración.

-Tabaquismo.

-Solidariedade, etc.

E todos aqueles que vaian xurdindo o longo do curso, incluso colaborar se fora preciso a nivel centro educativo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización de visitas a empresas e organismos, si é posible.

Recollida de información en empresas e organismos públicos

Realización de xestións en organismos públicos.

10.Outros apartados

10.1) Textos de referencia
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Respecto dos recursos a utilizar, se recomenda como libro de texto de referencia o manual da editorial Paraninfo "Proceso Integral de la actividad

comercial".

Asimesmo se usará a edición actualizada do Manual do IVE editada pola Axencia Tributaria e, tamén, o Plan Xeral de Contabilidade Ley

1514/2007 de 16 de Novembro.

10.2) Ensino non presencial

No caso de que a CEOU decrete a non asistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada polo COVID-19, se prevé continuar co ensino non presencial utilizando básicamente as seguintes ferramentas ferramentas:

¿ Aula Moodle do Centro como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte do alumnado, así como sistema de

retroalimentación. Enlazaranse vídeos explicativos tanto confeccionados polo profesor titular como rastrexados de internet; proporcionaranse

exercicios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos, e recomendarase material complementario en

cada caso.

¿ Clases en streaming usando o software corporativo Cisco Webex, cunha dobre función:

o Nun horario prederminado sustituto, pero equivalente, ao horario presencial, para todo o alumnado pertencente ao grupo, con asistencia

obrigatoria.

o Clases a un grupo reducido de alumnos ao modo de titorías conxuntas de apoio e reforzo para a solventar dúbidas e incomprensións froito

das dificultades nos contidos ou nos medios ao noso dispor para comunicármonos.

¿ Sistema de mensaxería instantánea para o apoio inmediato e titoría na resolución de dúbidas individuais respecto da solución ás tarefas

marcadas.

Polo que respecta ás probas avaliativas, manteranse as previstas na programación ordinaria, adaptándoas ás ferramentas que nos facilita o

Moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónicovda entrega así como copia do/s arquivo/s resolto/s

obxecto de cada exame.

Os criterios de cualificación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares amosou as dificultades que o ensino non presencial presenta en diferentes

facetas (medios técnicos e de habitabilidade, aptitudes e actitudes persoais do alumnado, posibilidades de reforzo na aprendizaxe, etc) polo que

aconsella atender tamén de perto ao respecto e atención emocional de cada alumno tendo en conta as súas propias particularidades e facendo

fincapé na importancia de observar rutinas similares ás cotiás presenciais e a resolver as tarefas puntualmente, como forma de fixar un

compromiso entre o ensino (do docente) e a aprendizaxe (do alumno).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0651 Comunicación e atención á clientela 62020/2021 192160

MP0651_12 Comunicación e arquivo 62020/2021 126105

MP0651_22 Atención á clientela 62020/2021 6655

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral deste título consiste en organizar e executar as operacións

de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a

normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción

da clientela e/ou das persoas usuarias, e actuando segundo as normas de prevención de

riscos laborais e protección ambiental.

Prospectiva do título

1. A profesión de técnico superior en Administración e Finanzas sufriu unha evolución

nos últimos años, como consecuencia do desenvolvemento experimentado polos sectores

económicos de forma xeral e o sector servizos en particular, que supuxo unha forte demanda de profesionais desta ocupación.

2. Algunhas causas desta situación e que farán que se continúe demandando profesionais con esta ocupación son as seguintes:

¿ A tendencia da actividade económica cara á globalización e o incremento das relacións comerciais e institucionais internacionais require

profesionais con cualificación e

competitividade, nomeadamente nas novas tecnoloxías da información e da comunicación,

e con competencias lingüísticas en varios idiomas.

¿ A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo exixelles actualmente ás persoas profesionais de administración e finanzas

unha serie de competencias

persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de

decisións, e no desenvolvemento de tarefas e a atención ao público. Cómpre insistir en que

as fronteiras entre as áreas da administración empresarial están cada vez máis diluídas, de

modo que se requiren esforzos cada vez maiores na súa coordinación, tanto interna como

externamente.

¿ O cambio constante na lexislación, tipos de documentos e procedementos administrativos utilizados pola empresa exixe, por parte destas

persoas, unha actualización constante

e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo da vida, cara á autoformación e cara á

responsabilidade.

¿ A crecente competitividade no mundo empresarial exixe profesionais capaces de desenvolver a súa actividade nun ámbito de xestión de

calidade, con importancia na seguridade, a hixiene e o respecto polo ambiente.

Perfil profesional do título:

O perfil profesional do título de técnico en administración e finanzas pola súa competencia xeral, polas suas competencias profesionais, persoais e

sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia de o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

incluídas no título.

Orientacións pedagóxicas:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de

preparación e elaboración de expedientes e documentos xurídicos propios das empresas

e/ou organizacións, e a súa presentación ante as administracións públicas, así como o

mantemento de arquivos, segundo os obxectivos marcados, respectando os procedementos internos e a normativa legal establecida

Esta función abrangue aspectos como:

¿ Identificación da organización e das competencias das administracións públicas (comunitaria, estatal, autonómica, local etc.).

¿ Distinción entre as leis e as normas que as desenvolven, os órganos responsables da

súa aprobación e o ámbito de aplicación.

¿ Constante actualización das bases de normativa xurídica.

¿ Identificación, estrutura e finalidade dos boletíns e diarios oficiais.
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¿ Formalización, tramitación e custodia dos documentos xurídicos relativos á constitución, á modificación e ao funcionamento das organizacións,

consonte a normativa civil e

mercantil e as directrices definidas.

¿ Formalización, tramitación e custodia da documentación.

¿ Elaboración da documentación exixida polos organismos públicos en tempo e forma.

¿ Diferenciación entre os tipos de procedementos administrativos.

¿ Recoñecemento da normativa sobre custodia e conservación da documentación xerada na actividade empresarial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión (confección ou

formalización, tramitación e custodia) da documentación xurídica e privada que se xera en

calquera tipo de empresas e organizacións de carácter gobernamental e non gobernamental,

pertencentes a calquera sector produtivo. Actúa dependendo de profesionais de despachos

e oficinas, e pode tomar decisións con autonomía e responsabilidade, por delegación.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo a),

b), e) e k) e as competencias a), b) e m) Conforme o establecido no DECRETO 206/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do

ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en

Administración e Finanzas.

Orientacións pedagóxicas:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de

comunicación interna e externa da empresa, que abrangue aspectos como:

¿ Desenvolvemento de tarefas relacionadas coa comunicación interna e externa, e os

fluxos de información interdepartamentais.

¿ Desenvolvemento de habilidades sociais na comunicación con persoal empregado e

clientela na comunicación oral e escrita.

¿ Procesos de recepción, rexistro, distribución e recuperación da información dentro da

empresa.

¿ Procedementos de xestión de queixas e servizo posvenda.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en todas as áreas e os

departamentos de pequenas, medianas e grandes empresas de calquera sector de actividade.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), g), n)

e s) do ciclo formativo e as competencias a), b), c), d), e) e p). Conforme o establecido no DECRETO 206/2012, do 4 de outubro, polo que se

establece o currículo do

ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en

Administración e Finanzas.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Analizar e confeccionar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa, identificando a súa tipoloxía e a súa finalidade, para os

xestionar.

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa recoñecendo

a súa estrutura, os seus elementos e as súas características, para os elaborar.

c) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da empresa, para

elaborar documentos e comunicacións.

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación co seu emprego máis eficaz no tratamento da

información, para elaborar documentos

e comunicacións.

e) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades relacionadas coa xestión
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empresarial.

f) Organizar as tarefas administrativas das áreas funcionais da empresa para propor

liñas de actuación e mellora.

g) Identificar as técnicas e os parámetros que determinan as empresas, para clasificar,

rexistrar e arquivar comunicacións e documentos.

h) Recoñecer a relación entre as áreas comercial, financeira, contable e fiscal, para

xestionar os procesos de xestión empresarial de forma integrada.

i) Interpretar a normativa e a metodoloxía aplicables para realizar a xestión contable e

fiscal.

j) Elaborar informes sobre os parámetros de viabilidade dunha empresa, recoñecer os

produtos financeiros e os seus provedores, e analizar os métodos de cálculo financieiros para supervisar a xestión de tesouraría, a captación de

recursos financeiros e o estudo de

viabilidade de proxectos de investimento.

k) Preparar a documentación e as actuacións que se deben desenvolver, interpretando

a política da empresa, para aplicar os procesos administrativos establecidos na selección,

na contratación, na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos.

l) Recoñecer a normativa legal, as técnicas asociadas e os protocolos relacionados co

departamento de recursos humanos, analizando a problemática laboral e a documentación

derivada, para organizar e supervisar a xestión administrativa do persoal da empresa.

m) Identificar a normativa, realizar cálculos, seleccionar datos, formalizar documentos e

recoñecer as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e de asesoramento a clientes, para realizar a xestión administrativa dos

procesos comerciais.

n) Recoñecer as técnicas de atención á clientela e ás persoas usuarias, e adecualas a

cada caso, analizando os protocolos de calidade e imaxe empresarial ou institucional, para

desempeñar as actividades relacionadas.

ñ) Identificar modelos, prazos e requisitos para tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en organismos e

administracións públicas.

o) Analizar e utilizar as oportunidades e os recursos de aprendizaxe relacionados coa

evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e as tecnoloxías da información

e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións

laborais e persoais.

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos se presentan nos procesos e na organización do traballo e da vida

persoal.

q) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación,

para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a

coordinación de equipos de

traballo.

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación adaptándose aos contidos que se

vaian transmitir, á finalidade e ás características das persoas receptoras, para asegurar a

eficacia nos procesos de comunicación.

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa

aplicable nos procesos de traballo, para garantir ámbitos seguros.
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u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á accesibilidade e o deseño universais.

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nas actividades e nos traballos realizados

no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da avaliación e da calidade e ser capaz

de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de

iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresa ou emprender

un traballo.

x) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en

conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Tramitar documentos ou comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas, información obtida

e/ou necesidades detectadas.

c) Detectar necesidades administrativas ou de xestión da empresa de diversos tipos, a

partir da análise da información dispoñible e do contorno.

d) Propor liñas de actuación encamiñadas a mellorar a eficiencia dos procesos administrativos en que interveña.

e) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas

apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

f) Xestionar os procesos de tramitación administrativa empresarial en relación ás áreas

comercial, financeira, contable e fiscal, cunha visión integradora destas.

g) Realizar a xestión contable e fiscal da empresa, segundo os procesos e os procedementos administrativos, aplicando a normativa e en

condicións de seguridade e calidade.

h) Supervisar a xestión de tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo

de viabilidade de proxectos de investimento, seguindo as normas e os protocolos establecidos.

i) Aplicar os procesos administrativos establecidos na selección, na contratación, na

formación e no desenvolvemento dos recursos humanos, axustándose á normativa e á

política empresarial.

j) Organizar e supervisar a xestión administrativa de persoal da empresa, axustándose

á normativa laboral vixente e aos protocolos establecidos.

k) Realizar a xestión administrativa dos procesos comerciais, levando a cabo as tarefas

de documentación e as actividades de negociación con provedores, e de asesoramento e

relación coa clientela.

l) Atender a clientela e as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial asegurando os niveis de calidade establecidos e axustándose a

criterios éticos e de imaxe da

empresa ou da institución.

m) Tramitar e realizar a xestión administrativa na presentación de documentos en diferentes organismos e administracións públicas, en prazo e

forma requiridos.

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos

científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa

formación e os recursos existentes na aprendizaxe  ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo

persoal e no dos membros do equipo.

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade e supervisar o seu
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desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións

aos conflitos grupais que se presenten.

p) Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade utilizando vías eficaces de comunicación,

transmitindo a información ou coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen

no ámbito do seu traballo.

q) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e o do seu equipo supervisando e aplicando os procedementos de prevención de

riscos laborais e ambientais, de

acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

r) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e

deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

s) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa

e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.

t) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional,

de acordo co establecido na lexislación vixente, participando activamente na vida económica, social e cultural.

A estrutura empresarial de A Guarda está conformada polo pequeno negocio da zona, que satisface a demanda local e turística da mesma. O

entorno productivo apóiase principalmente no sector primario como é a pesca, o marisqueo e a agricultura, e no sector servizos (o turismo). É por

iso que o mercado demanda profesionais polivalentes que poidan facer todas as funcións da empresa, defendéndose en todos os ámbitos nos que

esta poida desenvolver a súa actividade.

Por outro lado, A Guarda, ó igual co resto das comarcas galegas, viuse moi afectada pola situación actual de crise e desemprego, é por iso que

resulta importante remarcar a necesidade de fomentar a mentalidade empresarial e emprendedora, que este módulo en particular, dada a súa

configuración, permite grazas aos seus contidos prácticos e maior coñecemento da empresa.

As formas xurídicas predominantes nas empresas  do entorno son as SL, e empresas individuais. Respecto a súa dimensión atopámonos perante

pemes e microempresas.

No sector servizos, as actividades que poderán desenvolver os nosos alumnos/as céntranse nos seguintes ámbitos:

Financeiro:

- Bancos privados e públicos.

- Caixas de aforro, hoxe en día fusionadas  e convertidas en bancos.

- Corporacións e institucións de crédito e financeiro

- Seguros.

- Outros servizos financeiros prestados ás empresas.

- Servizos de información sobre solvencia de persoas e empresas e xestión de cobros.

- Asesorías xurídicas, fiscais e xestorías.

- Servizos de auditoría  económica e financeira.

Asesoramento e información da organización da empresa, xestión e control empresarial
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0651_12

Resultados de aprendizaxe

MP0651_22

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3

1 Organización e comunicación
na empresa

Organización empresarial. Comunicación interna e externa. 30 16 X

2 A comunicación oral Principios e técnicas de comunicación oral. Comunicación non
verbal. Atención telefónica.

43 23 X

3 Elaboración de documentos
profesionais escritos

Comunicacións escritas. Técnicas. Escritos relacionados coa
administración pública.

40 21 X

4 Xestión e arquivo da
información

Xestión e arquivo da información 18 9 X

5 Técnicas de comunicación coa
clientela

Tipos de clientes. Dpto. de atención ao cliente. Ferramentas
de comunicación.

25 13 X

6 Xestión de consultas, queixas e
reclamacións.

Xestión de reclamacións. Protección ao consumidor. Técnicas
e ferramentas de xestión de calidade.

18 9 X

7 O servizo posvenda Servizo posvenda. Xestión da calidade. Técnicas e
ferramentas de xestión de calidade

18 9 X

Total: 192

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e comunicación na empresa 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, distinguindo entre internas e externas. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Organizacións empresariais 5,011.1 Identificar os tipos de organizacións empresariais

Estilos de mando e clima laboral 5,022.1 Relacionar os estilos de mando co clima laboral

Elementos e barreiras de comunicación 5,033.1 Identificar as distintas barreiras de comunicación

A comunicación na empresa. Tipos. 5,044.1 Identificar os elementos de comunicación interna e externa.

A comunicación interna 5,055.1 Valorar a importancia dunha boa comunicación interna

A comunicación externa. 5,066.1 Identificar as ferramentas de comunicación externa.

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con descrición das súas
características xurídicas, funcionais e organizativas.

TO.1•

S 15 CA1.2 Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, planificación,
organización, execución e control.

PE.1•

N 5 CA1.3 Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou prestación dun servizo
de calidade.

TO.2•

S 15 CA1.4 Relacionáronse os estilos de mando dunha organización co clima laboral que xeran. PE.2•

S 10 CA1.5 Definíronse as canles formais de comunicación na organización a partir do seu
organigrama.

PE.3•

N 10 CA1.6 Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización formais e informais. TO.3•

S 10 CA1.7 Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de rumores nas
organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo de información prestado.

PE.4•

N 5 CA1.8 Relacionouse o proceso de demanda de información de acordo co tipo de cliente,
interno e externo, que poida intervir nesta.

TO.4•

S 10 CA1.9 Valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa da organización nas
comunicacións formais.

PE.5•

N 10  CA1.10 Identificáronse os aspectos máis significativos que transmiten a imaxe corporativa
nas comunicacións institucionais e promocionais da organización.

LC.1•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Organizacións empresariais.

 0Comunicación interna na empresa: comunicación formal e informal.

  Comunicación externa na empresa

  Calidade do servizo e atención de demandas.

  Imaxe corporativa e institucional nos procesos de información e comunicación nas organizacións.

 Funcións na organización: dirección, planificación, organización e control. Departamentos.

 Tipoloxía das organizacións: organigramas.

 Dirección na empresa.

 Procesos e sistemas de información nas organizacións.

 Tratamento da información. Fluxos interdepartamentais.

 Elementos e barreiras da comunicación.

 Comunicación e información, e comportamento

 Relacións humanas e laborais na empresa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Organizacións empresariais
- Distintos xeitos de
organización na empresa

Explicar os distintos
tipos de institucións
empresariais.

• Distinguir os distintos
tipos de institucións
empresariais

• Documento co
esquema básico das
institucións
empresariais.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.1•

TO.1•

TO.2•

5,0Estilos de mando e clima
laboral - Como influe a
dirección no clima laboral

Explicar os estilos de
mando e o clima laboral
na empresa

• Distinguir os estilos de
mando e relacionalo co
clima laboral que se
crea.

• Estilos de mando
coñecidos. Manual de
clima laboral elaborado.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.2•

5,0Elementos e barreiras de
comunicación - Obstáculos
que impiden unha
comunicación eficaz

Explicar os elementos
que interveñen na
comunicación e as
barreiras que a
impiden.

• Distinguir elementos e
barreiras na
comunicación.

• Elementos e barreiras
na comunicación
coñecidos.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A comunicación na
empresa. Tipos. - Definición
e xeitos de comunicarse na
empresa

Explicar a
comunicación na
empresa, os fluxos e os
canais que se utilizan.

• Comprender os fluxos
da información na
empresa. Relacionalos.

• Documentos con
exemplos de fluxos de
comunicación
aplicables a cada tipo
de empresa.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.3•

PE.4•

TO.3•

TO.4•

5,0A comunicación interna -
Distintos xeitos de
comunicación dentro da
empresa

Explicar os diferentes
canles de comunicación
interna na empresa.

• Valorar a importancia
dunha boa
comunicación interna
na empresa

• Esquema coas
diferentes ferrementas
de comunicación
interna.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.4•

TO.4•

5,0A comunicación externa. - A
proxección da empresa no
exterior.

Explicar a importancia
das comunicacións
externas na empresa e
como afectan estas á
imaxe e identidade
corporativa.

• Comprender a
importancia de
transmitir unha boa
imaxe ca organización.

• Esquema coas
diferentes ferrementas
de comunicación
externa.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• LC.1•

PE.5•

30,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A comunicación oral 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios das comunicacións orais presenciais 3,011.1 Principios das comunicacións orais presenciais.

Técnicas de comunicacións orais presenciais 10,022.1 Aplicar técnicas de comunicación oral presencial.

A comunicación non verbal. 6,033.1 Aplicar técnicas de comunicación non verbal.

Habilidades sociais e protocolo 4,044.1 Aplicar técnicas de habilidades sociais e protocolo.

A comunicación na atención ás visitas. 4,055.1 Aplicar técnicas de comunicación na atención ás visitas.

Comunicación oral non presencial 6,066.1 Coñecer medios de comunicación oral non presencial.

A comunicación telefónica. 10,077.1 Aplicar técnicas de comunicación telefónica.

43TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Identificáronse os elementos e as etapas dun proceso de comunicación. PE.1•

S 10 CA2.2 Aplicáronse as técnicas de comunicación oral presencial e telefónica. TO.1•

S 10 CA2.3 Aplicouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas comunicacións
presenciais e non presenciais.

TO.2•

S 5 CA2.4 Identificáronse os elementos necesarios para realizar e recibir unha chamada
telefónica efectiva, nas súas fases de preparación, presentación-identificación e realización.

PE.2•

N 5 CA2.5 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos empresariais, e valorouse a
importancia da transmisión da imaxe corporativa

PE.3•

N 10 CA2.6 Detectáronse as interferencias que producen as barreiras da comunicación na
comprensión dunha mensaxe, e propuxéronse as accións correctivas necesarias.

TO.3•

N 10 CA2.7 Utilizouse o léxico e as expresións adecuados ao tipo de comunicación e aos
interlocutores.

TO.4•

S 10 CA2.8 Aplicáronse convenientemente elementos de comunicación non verbal nas
mensaxes emitidas.

TO.5•

S 10 CA2.9 Valorouse se a información se transmitiu con claridade, de xeito estruturado, con
precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade.

TO.6•

N 10  CA2.10 Comprobáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas
necesarias.

TO.7•

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA2.11 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, con aplicación das normas
básicas de uso.

TO.8•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos e etapas dun proceso de comunicación oral.

 0Realización de entrevistas.

  Realización de presentacións.

  Comunicación telefónica.

  Compoñentes da atención telefónica. Expresións adecuadas.

  Cortesía nas comunicacións telefónicas.

  Técnicas de transmisión da imaxe corporativa nas comunicacións telemáticas.

  Preparación e realización de chamadas.

  Identificación dos interlocutores.

  Tratamento de diversas categorías de chamadas.

  Central telefónica.

 Principios básicos nas comunicacións orais.

 0Lista telefónica: uso.

  Videoconferencia.

 Técnicas de comunicación oral.

 Habilidades sociais e protocolo na comunicación oral.

 Formas de comunicación oral.

 Barreiras da comunicación verbal e non verbal.

 Adecuación da mensaxe ao tipo de comunicación e ao interlocutor.

 Utilización de técnicas de imaxe persoal.

 Comunicacións na recepción de visitas.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Principios das
comunicacións orais
presenciais - Concepode a
comunicación oral
presencial.

Explicar os principios
básicos das
comunicacións orais
presenciais.

• Aplicar os principios
básicos das
comunicacións
presenciais.

• Coñecer os principios
básicos das
comunicacións orais
presenciais .

• Apuntes.• PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

10,0Técnicas de comunicacións
orais presenciais - Prácticas
de distintas técnicas na
comunicación oral.

Explicar a aplicación de
técnicas de
comunicación
presenciais.

• Aplicar técnicas de
xeito oral.

• Exposicións orais de
diferente contido.

• Apuntes. Aula de
traballo.

• PE.1•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

TO.7•

6,0A comunicación non verbal.
- Práctica de distintas
técnicas de comunicación
non verbal.

Explicar a
interpretación da
comunicación non
verbal.

• Recoñecer as sinais de
comunicación non
verbal e saber utilizalas
nas distintas situacións.

• Exposicións orais con
contido non verbal.

• Apuntes. Aula de
traballo.

• PE.3•

TO.2•

4,0Habilidades sociais e
protocolo - Practica de
habilidades sociais e
protocolo

Transmitir a
importancia de aplicar
as habilidades sociais e
de protocolo.

• Escenificación de
diferentes situacións.

• Apuntes. Aula de
traballo.

• PE.3•

4,0A comunicación na atención
ás visitas. - Como debemos
atender ás visitas.

Explicar as fases da
atención presencial as
visitas de empresa.

• Coñecer e escenificar
as fases de atención a
visitas.

• Apuntes. Aula de
traballo.

• PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

6,0Comunicación oral non
presencial - Otros xeitos de
comunicación oral

Explicar as diferentes
vías de comunicación
oral non presencial.
Técnicas.

• Apuntes sobre a
materia.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• TO.3•

TO.5•

TO.8•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0A comunicación telefónica. -
Práctica e consellos para
unha comunicación
telefónica eficaz.

Explicar as
características da
comunicación telefónica
e técnicas.

• Prácticas de
comunicación
telefónica.

• Apuntes. Aula de
traballo. Teléfono.

• PE.2•

TO.5•

TO.6•

TO.7•

TO.8•

43,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de documentos profesionais escritos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios lingüísticos, ortográficos e de estilo. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A comunicación escrita na empresa 6,011.1 Coñecer os tipos de documentación escrita nas organizacións.

Documentos profesionais. Esquema. 3,022.1 Diferenciar os distintos documentos profesionais.

Redacción de escritos. 25,033.1 Redactar escritos internos e externos.

Redes sociais. 6,044.1 Utlizar as redes sociais como medio de comunicación das empresas.

40TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA3.1 Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir os documentos. PE.1•

N 5 CA3.2 Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos criterios de rapidez,
seguridade e confidencialidade.

PE.2•

N 10 CA3.3 Identificouse o destinatario cumprindo as normas de protocolo. PE.3•

S 5 CA3.4 Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da documentación
profesional.

PE.4•

S 10 CA3.5 Redactouse o documento apropiado utilizando unha estrutura, unha terminoloxía e
unha forma axeitadas, en función da súa finalidade e da situación de partida.

PE.5•

S 10 CA3.6 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos e autoedición,
así como as súas ferramentas de corrección.

TO.1•

N 10 CA3.7 Publicáronse documentos con ferramentas de web 2.0. TO.2•

N 10 CA3.8 Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de organizacións tipo. PE.6•

S 10 CA3.9 Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de documentos
establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas.

PE.7•

N 10  CA3.10 Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres (reducir,
reutilizar e reciclar).

PE.8•

S 10  CA3.11 Aplicáronse técnicas de transmisión da imaxe corporativa nas comunicacións
escritas, e valorouse a súa importancia para as organizacións.

PE.9•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación escrita na empresa.

 0Técnicas de transmisión da imaxe corporativa nos escritos.

 Estilos de redacción.

 Siglas e abreviaturas.

 Ferramentas para a corrección de textos.

 Estruturas e estilos de redacción na documentación profesional.

 Documentos de uso na empresa e na Administración.

 Redacción de documentos profesionais utilizando tratamentos de textos.

 Comunicación nas redes (intranet, internet, blogs, redes sociais, chats, mensaxaría instantánea, etc.). Netiqueta.

 Técnicas de comunicación escrita.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A comunicación escrita na
empresa - A importacia dos
escritos na empresa

Explicar a importancia
da comunicación
escrita na empresa.

• Recoñecer as
comunicacións escritas
relacionadas coa
empresa.

• Diferenciar entre
escritos de carácter
interno e externo.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.7•

PE.8•

3,0Documentos profesionais.
Esquema. - Documentos
que é preciso saber
elaborar.

Explicar as
características dos
distintos documentos
utlizados na empresa.

• Diferenciar os tipos de
documentos
profesionais e o seu
emprego en cada
situación.

• Esquema cos
diferentes tipos de
documentos.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.4•

PE.5•

PE.8•

TO.1•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Redacción de escritos. -
Practicar a redacción de
distintos esctritos
profesionais.

Explicar a estrutura e a
linguaxe a utilizar nos
diferentes escritos.

• Estruturar e redactar
escritos diversos
utilizados nas
empresas a nivel
interno e nas relacións
co exterior.

• Cartas comerciais.
Escritos relacionados
coa Administración.
Escritos internos.
Cartas de convocatoria,
actas e informes.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.
Dropbox.

• PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.8•

PE.9•

TO.1•

6,0Redes sociais. - As distintas
redes sociais como medio
de comunicación das
empresas.

Explicar a utilidade das
diferentes redes sociais
como medio de
comunicación para as
organizacións.

•

Explicar as
consecuencias dun uso
non axeitado das redes
sociais.

•

Diferenciar o uso das
redes sociais a nivel
privado e empresa.

•

Comunicarse cos
clientes a través das
redes sociais.

•

Simulacións das
diferentes
comunicacións nas
redes sociais.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.9•

TO.2•

40,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión e arquivo da información 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada unha destas
tarefas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Xestión da correspondencia 2,011.1 Xestionar a correspondencia

Seguridade e confidencialidade. 4,022.1 Aplicar criterios e lexislación na protección de datos

Clasificación de documentos. Criterios. 2,033.1 Selecciónar criterio de clasificación

Arquivo. Tipos e proceso. 2,044.1 Determinar o tipo de arquivo.

Bases de datos. 4,055.1 Manexar bases de datos no tratamento da información comercial.

O correo electrónico. 4,066.1 Manexar o correo electrónico.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Identificáronse os medios, os procedementos e os criterios máis adecuados na
recepción, no rexistro, na distribución e na transmisión de comunicación escrita a través dos
medios telemáticos.

PE.1•

N 5 CA4.2 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes da utilización dos medios de
transmisión da comunicación escrita.

PE.2•

N 5 CA4.3 Seleccionouse o medio de transmisión máis axeitado en función dos criterios de
urxencia, custo e seguridade.

PE.3•

S 5 CA4.4 Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro máis utilizados en función das
características da información que haxa que almacenar.

PE.4•

N 10 CA4.5 Identificáronse as principais bases de datos das organizacións, así como a súa
estrutura e as súas funcións.

PE.5•

N 10 CA4.6 Analizáronse as técnicas de mantemento do arquivo de xestión de correspondencia
convencional.

PE.6•

S 10 CA4.7 Determinouse o sistema de clasificación, rexistro e arquivo apropiados ao tipo de
documentos.

PE.7•

S 10 CA4.8 Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da información e da
documentación.

PE.8•

S 10 CA4.9 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información segundo
a normativa, e aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documentación, as técnicas dos
tres erres (reducir, reutilizar e reciclar).

PE.9•

S 10  CA4.10 Rexistráronse os correos electrónicos recibidos e emitidos, así como outra
información telemática, de xeito organizado e rigoroso, segundo técnicas de xestión eficaz.

TO.1•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10  CA4.11 Realizouse a xestión e o mantemento de cadernos de enderezos. TO.2•

N 10  CA4.12 Valorouse a importancia da sinatura dixital na correspondencia electrónica PE.10•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Recepción, envío e rexistro da correspondencia.

 0Proceso de arquivo.

  Custodia e protección do arquivo.

  Bases de datos para o tratamento da información.

  Correo electrónico

 Servizos de correos, circulación interna de correspondencia e paquetaría.

 Procedementos de seguridade e confidencialidade da información.

 Clasificación e ordenación de documentos.

 Técnicas de arquivo: natureza. Finalidade do arquivo.

 Arquivo de documentos.

 Sistemas de arquivo.

 Clasificación da información.

 Centralización ou descentralización do arquivo.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Xestión da correspondencia
- Criterios para xestionar a
correspondencia.

Explicar como se
xestiona a
correspondencia.

• xestionar a
correspondencia.

• Recepción,
clasificación, rexistro e
reparto da
correspondencia.
Rexistro e envío.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Libros rexistro de
correspondencia.
Sobres e selos.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

4,0Seguridade e
confidencialidade. - A
protección de datos.

Transmitir a
importancia da
seguridade e
confidencialidade da
información na
empresa.

• Saber aplicar as
normas de seguridade
e confidencialidade.

• Normas de seguridade
e confidencialidade
aplicadas.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.3•

PE.8•

PE.9•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Clasificación de
documentos. Criterios. -
Criterios de clasificación de
documentos e arquivos.

Explicar os distintos
criterios de clasificación
de documentos.

• Documentación
clasificada seguindo
criterios.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Documentos, carpetas
e mobiliario para
clasificación.

• PE.7•

2,0Arquivo. Tipos e proceso. -
Os distintos tipos de
arquivo e como proceder.

Explicar a importancia
do arquivo e seu
proceso.

•

Explicar os diferentes
tipos de arquivo.

•

Saber arquivar
información
previamente
clasificada.

•

Elexir os diferentes
tipos de arquivo
segundo as
características da
empresa.

•

Documentación
arquivada segundo
criterio axeitado.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.
Dropbox.

• PE.4•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

TO.1•

TO.2•

4,0Bases de datos. - Os datos
nas empresas

Explicar o
funcionamento das
bases de datos en
relación coa
correspondencia.

• Saber combinar
correspondencia.

• Obtención de
correspondencia
combinada.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.5•

TO.2•

4,0O correo electrónico. - A
correspondencia dixital nas
empresas

Explicar o uso do
correo electrónico na
empresa.

• Saber usar o correo
electrónico na empresa.

• Contas de correo
creadas con
correspondencia
empresarial.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.3•

PE.10•

TO.1•

TO.2•

18,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Técnicas de comunicación coa clientela 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica técnicas de comunicación, logo de identificar as máis adecuadas, na relación e na atención á clientela e persoas usuarias. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os clientes. Tipos. 5,011.1 Recoñecer os distintos tipos de clientes.

Relacións cos clientes. 5,022.1 Distinguir as formas máis axeitadas de relacionarnos con cada tipo de
clente.

O departamento de atención ao cliente. 5,033.1 coñecer as funcións e finalidade do departamento de atención á clientela.

Canles de atención á clientela. 5,044.1 Distinguir as distintas canles de atención a clientela.

Ferrementas de comunicación 5,055.1 Coñecer as distintas ferramentas de comunicación

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.1 Aplicáronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que facilitan a empatía
coa clientela ou as persoas usuarias en situacións de atención ou asesoramento.

TO.1•

N 10 CA1.2 Identificáronse as fases que compoñen o proceso de atención á clientela e ás
persoas consumidoras ou usuarias a través de diferentes canles de comunicación.

PE.1•

S 10 CA1.3 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do cliente ante
diversos tipos de situacións.

TO.2•

S 15 CA1.4 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun produto ou servizo por
parte da clientela ou as persoas usuarias.

PE.2•

N 15 CA1.5 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela. PE.3•

S 15 CA1.6 Aplicouse a forma e a actitude adecuadas na atención e no asesoramento a un
cliente ou unha clienta en función da canle de comunicación utilizada.

TO.3•

N 10 CA1.7 Analizáronse e solucionáronse os erros máis habituais que se cometen na
comunicación coa clientela ou as persoas usuarias.

PE.4•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Clientela.

 0Estratexia de relación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Atención á clientela na empresa ou organización.

 Departamento de atención á clientela ou ás persoas consumidoras na empresa.

 Documentación implicada na atención á clientela.

 Sistemas de información e bases de datos.

 Relacións públicas.

 Canles de comunicación coa clientela.

 Procedementos de obtención e recollida de información.

 Técnicas de atención á clientela: dificultades e barreiras na comunicación coa clientela ou persoas usuarias.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os clientes. Tipos. -
Distintos tipos de clientes

Explicar os diferentes
tipos de clientes e o
tratamento diferenciado
que requiren.

• Distinguir os tipos de
clientes para darlles o
trato mais axeitado.

• Recoñecidos os tipos
de clientes e aplicado o
tratamento que
requiren.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.2•

TO.1•

5,0Relacións cos clientes. -
Como relacionarnos con
cada tipo de cliente.

Explicar a relación cos
clientes.

• Saber empregar o tipo
de relación cos clentes
mais rentable para a
empresa.

• Carta de servicios ao
cliente. Carta de
atención ao cliente.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.1•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

5,0O departamento de
atención ao cliente. - A
importancia da atención á
clientela.

Exlicar a importancia e
funcións do
departamento de
atención ao cliente.

• Saber deseñar o
funcionamento dun
departamento de
atención ao cliente.

• Manual de atención ao
cliente.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.4•

5,0Canles de atención á
clientela. - A atención á
clientela por distintos
canles.

Explicar as diferentes
canles de atención da
empresa á clientela.

• Saber elexir a canle
máis axeitada a cada
caso.

• Canles de
comunicación elexidos
nunha actividade
proposta.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.1•

PE.3•

TO.3•

5,0Ferrementas de
comunicación - Distintas
ferramentas de atención a
clientela

Explicar as distintas
ferramentas de
comunicación.

• Saber elexir entre as
diferentes ferramentas
de comunicación para
cada situación e
empresa.

• Ferramentas de
comunicación elexidas
segundo cada caso
proposto.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.4•

25,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión de consultas, queixas e reclamacións. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona consultas, queixas e reclamacións da posibles clientela, aplicando a normativa. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Xestión de reclamacións 6,011.1 Xestionar as distintas reclamacións

Protección do consumidor 4,022.1 Coñecer os dereitos dos consumidores

Organización de defensa do consumidor 4,033.1 Coñecer as organizacións de defensa do consumidor.

Mediadión e arbitraxe. 4,044.1 Coñecer os mecanismos de mediación e arbitraxe.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas. PE.1•

N 10 CA2.2 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para anticiparse a incidencias nos
procesos.

PE.2•

N 5 CA2.3 Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela. PE.3•

S 5 CA2.4 Relacionáronse os elementos da queixa ou reclamación coas fases do plan interno
de resolución de queixas e reclamacións.

PE.4•

N 5 CA2.5 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. PE.5•

N 10 CA2.6 Xestionouse a información que haxa que subministrarlle á clientela. PE.6•

S 10 CA2.7 Determináronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e
reclamacións.

PE.7•

S 10 CA2.8 Redactáronse escritos de resposta utilizando medios electrónicos ou outras canles
de comunicación.

PE.8•

S 10 CA2.9 Valorouse a importancia da protección da persoa consumidora. PE.9•

S 10  CA2.10 Aplicouse a normativa en materia de consumo. PE.10•

100TOTAL

4.6.e) Contidos
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Contidos

 Consumidores ou consumidoras.

 Protección de consumidores ou consumidora, ou persoas usuarias.

 Papel dos consumidores ou consumidoras, ou persoas usuarias.

 Dereitos e deberes dos consumidores ou consumidoras, ou persoas usuarias.

 Defensa dos consumidores ou consumidoras.

 Institucións e organismos de protección dos consumidores ou consumidoras.

 Reclamacións e denuncias.

 Mediación e arbitraxe: concepto e características.

 Situacións en que se orixina unha mediación ou arbitraxe.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Xestión de reclamacións -
Como xestionar as
reclamacións dos clientes

Explicar o proceso de
xestión de
reclamacións.

•

Explicar a avaliación do
proceso.

•

Mostrar os formularios
do proceso de xestión
de queixas e
reclamacións.

•

Saber xestionar unha
queixa ou reclamación
dando resposta ao
cliente en tempo e
forma.

•

Saber avaliar os
procesos de xestión de
queixas para mellorar
os resultados.

•

Elaborar os formularios
de xestión de queixas
na empresa.

•

Plan de xestión de
queixas elaborado.

•

Formularios elaborados
para a xestión de
queixas.

•

Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

4,0Protección do consumidor -
Lexislación que ampara ao
consumidor

Explicar os dereitos dos
consumidores.

•

Explicar as follas de
reclamación oficiais.

•

Explicar os dereitos dos
cidadáns con respeto
aos organismos da
Administración.

•

Coñecer a normativa de
protección aos
consumidores en
tódolos seus ámbitos.

•

Coñecer as follas de
reclamacións e
procedemento.

•

Manexo da normativa.•

Follas de reclamacións
cubertas.

•

Diferencia entre
queixas e reclamacións
á Administración.

•

Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.6•

PE.9•

4,0Organización de defensa
do consumidor -
Organismos que protexen
ao consumidor.

Explicar os diferentes
organismos de defensa
do consumidor.

•

Explicar as
organizacións de
consumidores.

•

Coñecer os organismos
de defensa do
consumidor.

•

Coñecer e valorar a
utilidade das
organizacións de
consumidores.

•

Táboa elaborada cos
organismos de defensa
dos consumidores.

•

Listaxe das principais
organizacións de
consumidores.

•

Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.7•

PE.8•

4,0Mediadión e arbitraxe. - O
procedemento de
conciliación.

Explicar en que
consiste o mecanismo
de mediación e
arbitraxe.

• Saber cando e
conveniente acudir a
mediación e arbitraxe.

• Mecanismo de
mediación e arbitraxe
comprendido.

•

Aplicado o sistema
arbitral de consumo con
exemplos.

•

Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• PE.10•

18,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O servizo posvenda 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza o servizo posvenda en relación coa fidelización da clientela. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O servicio posvenda 6,011.1 Describir o servicio posvenda e a súa utilidade.

Xestión da calidade no servicio posvenda 6,022.1 Valorar a xestión da calidade no servicio posvenda.

Técnicas e ferramentas para a xestión da calidade 6,033.1 Describir as técnicas e ferramentas para a xestión da calidade.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Valorouse a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais. PE.1•

N 10 CA3.2 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda. PE.2•

N 10 CA3.3 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo
posvenda.

PE.3•

S 10 CA3.4 Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do
servizo posvenda e os elementos que interveñen na fidelización da clientela.

PE.4•

N 10 CA3.5 Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de posvenda. PE.5•

N 10 CA3.6 Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda. PE.6•

S 10 CA3.7 Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela. PE.7•

S 10 CA3.8 Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo. PE.8•

N 10 CA3.9 Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do servizo. PE.9•

S 10  CA3.10 Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas. LC.1•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Valor dun produto ou servizo para a clientela.

 Actividades posteriores á venda.

 Proceso posvenda e a súa relación con outros procesos.

 Tipos de servizo posvenda.

 Xestión da calidade no proceso do servizo posvenda.

 Fases para a xestión da calidade no servizo posvenda.

 Técnicas e ferramentas para a xestión da calidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O servicio posvenda - A
atención ao cliente despois
de realizada a operación.

Explicar o servicio
posvenda.

•

Explicar a estrutura e
organización do
servicio posvenda.

•

Elaborar plans de
servizo posvenda de
diferentes empresas.

•

Estruturar o servizo
posvenda.

•

Plans elaborados do
servizo posvenda.

•

Plan exposto.•

Apuntes e ordenadores
co software axeitado.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.5•

PE.7•

6,0Xestión da calidade no
servicio posvenda - A
importancia da calidade na
posvenda.

Explicar a calidade
aplicada ao servizo
posvenda.

• Elaborar un plan de
calidade aplicado ao
servizo posvenda.

• Plan elaborado da
calidade aplicado ao
servizo posvenda.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• LC.1•

PE.4•

PE.7•

PE.8•

6,0Técnicas e ferramentas
para a xestión da calidade -
Distintas técnicas para
atender a calidade.

Explicar as distintas
técnicas e ferramentas
para a xestión da
calidade no servicio
postvenda.

• Coñecer as distintas
técnicas e ferramentas
para a xestión da
calidade.

• Traballo elaborado
sobre a xestión da
calidade.

• Apuntes e ordenadores
co software axeitado.
Coñexión a Internet.

• LC.1•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.9•

18,0TOTAL
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. Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

A avaliación será un proceso continuo. Haberá dúas avaliacións, unha por cada trimestre.

Realizaranse exames por cada unha das unidades,

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos contidos, conceptos,

redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e aplicación a casos

concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada unidade didáctica

entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exames. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciándose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 80%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 80% e a da nota das actividades, una vez ponderada

polo 20%.

Exemplo:NOTA UD = 80% x Nota exame + 20% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 4

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Se un/ha alumno/a non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida fisicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (aínda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

A nota final do módulo determinarase segundo o procedemento para as avaliacións ordinarias.

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira ou na segunda  perderán o dereito á

avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo establecido .

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. O alumno deberá

obter unha calificación mínima de 5. Previamente á recuperación, resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos

feitos e corrixidos pola profesora que imparte o módulo.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación, a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba que englobará os contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentres os seus compañeiros realizan a FCT. Poderá asistir a clases

en horario lectivo, onde a profesora explicará de novo a materia non superada. Finalmente deberá realizar un exame que lle permitirá superar a

materia pendente se ten un mínimo dun 5.

Os/as alumnos/as acudirán ao devandito exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se

acada os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O

exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica e consistirá en: actividades e preguntas tipo test ou de resposta curta sobre os contidos

teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.

Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

A avaliación consistirá na realización dunha proba escrita, que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo:

-Parte teórica poderá incluír cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, máis ou menos amplo, de
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cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

-Parte práctica: realizaranse varios supostos onde o alumno ou alumna teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación. Os exercicios serán similares os feitos durante o curso.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 puntos, (dun máximo de 10 puntos), puntuándose de igual xeito a

parte práctica como

a teórica.

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

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares, con incidencia

educativa, de determinados alumnos.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo

que se estimen oportunas

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

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.

Farase especial fincapé no uso do telefono privado ou do da empresa para temas particulares e da utilización adecuada das redes sociais en horas

de traballo que será sempre por temas exclusivos da empresa.

Tamén se incidirá no uso de linguaxe non sexista.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización de visitas a empresas e organismos.

Realización de xestións en organismos públicos

Asistencia a conferencias, congresos, charlas, debates...

10.Outros apartados
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10.1) Programacion

O comezo do curso, a profesora comunicalle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo. Tamén indicalles onde poden atopar toda a

información relativa o curriculo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos aspectos que lle podan interesar do titulo.

No taboleiro de anuncios da aula os alumnos terán cun mes de antelación a data dos exames trimestrais e finais da materia. Non se permitirá

ningún cambio de datas, salvo secisión solo do profesor.

A programación didáctica estará a disposición dos alumnos na xefatura de estudios e no departamento.

Ante a eventualidade dun escenario Covid, o alumnado conta co libro de texto así como a conexión a aula virtual para a entrega de tarefas e

comunicación co profesor.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0652 Xestión de recursos humanos 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo EMILIA GONZÁLEZ DIZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A estructura empresarial de A Guarda está conformada polo pequeno negocio da zona, que satisface a demanda local e turística da mesma. O

entorno produtivo apóiase principalmente no sector primario como é a pesca, o marisqueo e a agricultura, e no sector servizos (o turismo). É por

iso que o mercado demanda profesionais polivalentes que poidan facer todas as funcións da empresa, defendéndose en todos os ámbitos nos que

esta poida desenvolver a súa actividade.

Por outro lado, A Guarda, ó igual co resto das comarcas galegas, viuse moi afectada pola situación actual de crise e desemprego, é por iso que

resulta importante remarcar a necesidade de fomentar unha mentalidade empresarial e emprendedora, que este módulo en particular, dada a súa

configuración, permite grazas aos seus contidos prácticos e o maior coñecemento da empresa.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0652_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 O CONTRATO DE TRABALLO.
MODALIDADES.

Estudaranse os dereitos e obrigas que se desprenden dun
contrato de traballo e as modalidades de contratación
existentes.

22 16 X

2 O SISTEMA DA SEGURIDADE
SOCIAL E AS SÚAS
PRESTACIÓNS

Nesta unidade didáctica estudaremos cales son as obrigas da
empresa e dos traballadores coa seguridade social, así como
as distintas prestacións as que os traballadores teñen dereito.

28 14 X

3 O SALARIO Aquí estudaremos os compoñentes e a confección dos
recibos de salario.

44 40 X

4 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN
E EXTINCIÓN DO CONTRATO
DE TRABALLO

Neste caso abordaremos a modificación, suspensión  e
extinción da relación laboral e a súa incidencia salarial e
indemnizatoria.

32 30 X

Total: 126

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O CONTRATO DE TRABALLO. MODALIDADES. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de traballo: concepto, características, elementos y
suxeitos

6,011.1 Comprender o concepto de contrato de traballo e as súas características,
así como diferenciar os seus elementos e suxeitos

1.2 Relacionar e comprender os dereitos e obrigas do traballador e do
empresario

Tipos de contrato de traballo 12,022.1 Coñecer as distintas modalidades de contratación utilizadas pola
empresa

2.2 Identificar as vantaxes e inconvintes dos distintos tipos de contratos para
a empresa e para o traballador

2.3 Coñecer os principais aspectos da política laboral existente, ademáis da
posibilidade de axudas e subvencións a hora da contratación

Xestión telemática da contratación 4,033.1 Coñecer os principais trámites e procedementos, así como a
documentación necesaria a hora de realizar o proceso da contratación

22TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral. PE.1 - Coñecemento da normativa que
regula a contratación laboral

•

S 10 CA1.2 Identificáronse as fases do proceso de contratación. PE.2 - Identificación das fases do proceso
de contratación

•

S 10 CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de
contratación.

PE.3 - Coñecemento das funcións dos
organismos públicos que inteveñen na
contratación

•

S 10 CA1.4 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada
colectivo, e os seus elementos.

PE.4 - Coñecemento dos distintos modelos
de contratación vixentes

•

S 10 CA1.5 Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de
traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as traballadoras.

OU.1 - Elexiuse a correcta tipoloxía de
contratación para os casos prácticos
plantexados

•

S 10 CA1.6 Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en
relación coa contratación laboral.

PE.5 - Correcta asociación entre os
convenios colectivos e a contratación
laboral

•

S 10 CA1.7 Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación. OU.2 - Correcta cobertura dos distintos tipos
de contratos

•

S 10 CA1.8 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas
e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

PE.6 - Recoñecemento das formas de
comunicación telematica cos organismos
oficiais relacionados coa contratación

•

S 10 CA1.9 Comprobouse a inexistencia de erros. OU.3 - Capacidade para a autocorreción•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA1.10 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e
o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de contratación.

OU.4 - Destreza na navegación pola páxina
da seguridade social

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Formalidades e documentación do proceso de contratación.

 Documentos relativos ás modalidades contractuais ordinarias e as súas características.

 Política laboral do Goberno: subvencións e axudas á contratación.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación relativa á contratación laboral na empresa.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O contrato de traballo:
concepto, características,
elementos y suxeitos -
Diferenciar os conceptos
básicos que interveñen nun
contrato de traballo

Presentación da
unidade

•

Explicación do
concepto do contrato
de traballo, os
elementos que o
conforman e as súas
características

•

Realizar un exercicio de
preguntas tipo test
sobre os conceptos
explicados

• Test realizado sobre os
conceptos teóricos dos
contratos

• Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.1 - Coñecemento da
normativa que regula a
contratación laboral

•

PE.2 - Identificación das
fases do proceso de
contratación

•

PE.3 - Coñecemento das
funcións dos organismos
públicos que inteveñen
na contratación

•

PE.5 - Correcta
asociación entre os
convenios colectivos e a
contratación laboral

•

12,0Tipos de contrato de
traballo - Analizar as
distintas clases de
contratos de traballo de
carácter indefinido e
temporal

Explicación teórica dos
distintos tipos de
contratos de traballo e
as características
particulares de cada un

• Esquema resume dos
distintos tipos de
contratos e as
características máis
importantes de cada un

•

Búsqueda na internet
sobre a normativa de
contratación e os
incentivos que a
elección dunha
determinada
modalidade supón para
o empresario

•

Exercicios prácticos
propostos no libro de
texto sobre a elección
da mellor modalidade
de contrato nos casos
expostos

•

Esquema resume sobre
as modalidades de
contratos e as súas
características
principais

•

Búsqueda na internet
sobre as novas
modalidades de
contratación que
supoñen un incentivo
para a creación de
emprego

•

Exercicios prácticos
resoltos sobre as
modalidades de
contratos

•

Apuntes do profesor e
internet

• OU.1 - Elexiuse a
correcta tipoloxía de
contratación para os
casos prácticos
plantexados

•

PE.4 - Coñecemento dos
distintos modelos de
contratación vixentes

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Xestión telemática da
contratación - Xestionar os
contratos na web da
Seguridade Social

Guía na búsqueda dos
documentos de
contratos na páxina da
seguridade social

• Baixar da páxina da
seguridade social as
plantillas dos contratos
de traballo e cubrir
catro delas

• Contrato de traballo
cuberto

• Internet•

Canón•

OU.2 - Correcta
cobertura dos distintos
tipos de contratos

•

OU.3 - Capacidade para
a autocorreción

•

OU.4 - Destreza na
navegación pola páxina
da seguridade social

•

PE.6 - Recoñecemento
das formas de
comunicación telematica
cos organismos oficiais
relacionados coa
contratación

•

22,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL E AS SÚAS PRESTACIÓNS 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os cálculos procedentes. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sistema da Seguridade Social e a súa estrutura
administrativa

4,011.1 Comprender o concepto do sistema da Seguridade Social español, a súa
finalidade, modalidades e acción protectora do mesmo

1.2 Coñecer as diferentes entidades xestoras e colaboradoras do Sistema da
Seguridade Social

Os Rexímenes da Seguridade Social 4,022.1 Coñecer os aspectos máis importantes do Réximen Especial dos
Traballadores Autónomos

2.2 Identificar os distintos réximenes existentes e as súas características

Obrigas do empresario coa Seguridade Social 4,033.1 Coñecer as obrigas do empresario coa Seguridade Social

O Sistema RED 1,044.1 Coñecer a principal vía de tramitación das empresas coa Seguridade
Social

Prestacións da Seguridade Social 15,055.1 Identificar as diferentes situacións protexidas pola Seguridade Social

5.2 Identificar os requisitos para acceder as diferentes prestacións

5.3 Calcular a contía económica das prestacións da Seguridade Social

28TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.1 Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade
Social.

PE.1 - Nivel de coñecemento dos tramites
obrigatorios cos distintos órganos da
seguridade social

•

S 10 CA3.2 Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a
determinación de achegas á Seguridade Social.

PE.2 - Correcta aplicación das bases de
cotización e demais normativa

•

S 20 CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social. PE.3 - Cálculo correcto das prestacións
económicas da seguridade social

•

S 10 CA3.4 Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de
datos nos diversos réximes da Seguridade Social.

PE.4 - A cobertura correcta da
documentación

•

S 10 CA3.5 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas
e os organismos oficiais implicados no proceso de afiliación, alta, baixa e variación de datos.

PE.5 - Identificación das distintas vías de
comunicación coa seguridade social

•

S 10 CA3.6 Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e
fiscalizadores en materia de seguridade social.

PE.6 - Coñecemento do procedemento de
control da seguridade social

•

S 10 CA3.7 Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social. PE.7 - Grao de coñecemento dos sistemas
complementarios de previsión social

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.8 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o
arquivo da información e da documentación salientable xerada na tramitación documental
coa Seguridade Social.

OU.1 - Destreza na confeción da
documentación utilizando os medios
informáticos nas sesións ordinarias

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Seguridade Social en España e outros organismos de previsión social: finalidade e campo de aplicación.

 0Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

 Estrutura administrativa da Seguridade Social.

 Réximes do sistema da Seguridade Social: xeral e especiais.

 Financiamento e prestacións da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

 Incumprimento das obrigas da parte empresarial: consecuencias.

 Liquidación de cotas á seguridade Social.

 Arquivo da información e a documentación.

 Sistemas de previsión social complementarios.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O sistema da Seguridade
Social e a súa estrutura
administrativa -
Estudaremos os conceptos
básicos e a organización do
Sistema da Seguridade
Social

Presentación da
unidade

•

Exposición teórica dos
conceptos máis
relevantes

•

Búsqueda na páxina da
seguridade social súa
organización e
estrutura

•

Realizar un esquema
da estructura e
organización da
seguridade social

•

Resume das función
principais dos órganos
máis importantes da
seguridade social

•

Búsqueda en Google
maps das sedes da
seguridade social máis
cercanas o domicilio da
empresa que crearon
no módulo de
Simulación Empresarial

•

Esquema resume da
organización e
estructura da
seguridade social

•

Localización dos
órganismos da
seguridade social onde
o alumno se terá que
dirixir (na sua relación
coa seguridade social)
na creación da
empresa no módulo de
Simulación Empresarial

•

Libro de texto, apuntes
do profesor e internet

• PE.1 - Nivel de
coñecemento dos
tramites obrigatorios cos
distintos órganos da
seguridade social

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os Rexímenes da
Seguridade Social -
Recoñeceremos os
distintos Reximenes da SS

Presentación da
unidade

•

Explicación dos
rexímenes da
Seguridade social con
especial referencia o
Réximen Xeral

•

Traballar ca aula virtual
da Seguridade social e
as súas actividades
propostas, no enlace
www.seg-social.
es/Internet_1/PortalEdu
cativo/index.htm

•

Realizar as tarefas
incluidas no libro
proposto polo profesor

•

Exercicios prácticos
resoltos

• Libro de texto, apuntes
do profesor e internet

• PE.2 - Correcta
aplicación das bases de
cotización e demais
normativa

•

PE.4 - A cobertura
correcta da
documentación

•

PE.7 - Grao de
coñecemento dos
sistemas
complementarios de
previsión social

•

4,0Obrigas do empresario coa
Seguridade Social -
Veremos as obrigas do
empresario coa SS

Exposición teórica das
obrigas do empresario
coa seguridade social

• Realizar os exercicios
teóricos propostos no
libro de texto

• Exercicios resoltos• Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.1 - Nivel de
coñecemento dos
tramites obrigatorios cos
distintos órganos da
seguridade social

•

1,0O Sistema RED -
Estudiarase o
funcionamento do sistema
RED

Presentación do
sistema RED e pautas
a seguir no seu uso

• Baixar o simulador do
sistema RED incluido
na páxina do programa
www.netcontrata.es

•

Buscar información na
páxina da seguridade
social sobre as xestións
que se realizan a través
do sistema RED

•

Investigar o
funcionamento do
simulador

•

Coñecemento do
funcionamento do
sistema RED

•

Aumento das destrezas
no uso das TIC e na
búsqueda de
información

•

Libro de texto e internet• OU.1 - Destreza na
confeción da
documentación utilizando
os medios informáticos
nas sesións ordinarias

•

PE.5 - Identificación das
distintas vías de
comunicación coa
seguridade social

•

PE.6 - Coñecemento do
procedemento de control
da seguridade social

•

15,0Prestacións da Seguridade
Social - Estudarase qué
dereito de prestacións
teñen os traballadores

Presentación da sesión•

Realización dun
resume dos tipos de
prestacións, repasando
cómo se configurou a
seguridade social

•

Explicación do cálculo
da incapacidade
temporal

•

Explicación do cálculo
da incapacidade
permanente

•

Exposición teórico-
práctica do cálculo da
prestación por
desemprego

•

Exposición teórico-
práctica do cálculo da
prestación por
xubilación

•

Realizar os exercicios
do manual proposto

•

Esquema resume sobre
os distintos tipos de
incapacidade temporal
e a peculiaridade do
seu cálculo

•

Realizar exercicios
sobre o cálculo da
prestación por
maternidade,
paternidade e resgo
durante o embarazo

•

Esquema resumen
sobre os distintos tipos
de incapacidade
permanente e a
peculiaridade do seu
cálculo

•

Realizar exercicios
sobre o cálculo da
prestación de cada un
dos catro casos de
invalidez permanente

•

Realizar os exercicios
propostos no libro de
texto sobre o cálculo da
prestación por
desemprego

•

Realizar os exercicios
propostos no libro de
texto sobre o cálculo da
prestación por
xubilación

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Esquema sobre o
cálculo das distintas
prestacións e as súas
peculiaridades e
requisitos

•

Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.3 - Cálculo correcto
das prestacións
económicas da
seguridade social

•
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28,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O SALARIO 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Confecciona os documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos, aplicando a normativa. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O salario 4,011.1 Estudar os conceptos salariais básicos

O recibo do salario 34,022.1 Aprender a confeccionar un recibo de salarios realizando todos os
cálculos necesarios

2.2 Recoñecer e interpretar todos os elementos que interveñen no cálculo do
salario

Tramitación da cotización 6,033.1 Coñecer a tramitación documental nas distintas fases que comprende o
proceso retributivo

44TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais. PE.1 - Coñecemento dos procesos
retributivos e modalidades salariais

•

S 10 CA4.2 Precisouse o concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM ou outros índices,
e a súa función na regulación salarial e nas prestacións da Seguridade Social.

PE.2 - Diferenciación do SMI e do IPREM e
identificación dos casos nos que se usa
cada un

•

S 10 CA4.3 Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do
posto.

PE.3 - Identificación dos distintos incentivos
salariais

•

S 10 CA4.4 Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución. PE.4 - Coñecemento da documentación
empregada na retribución

•

S 10 CA4.5 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as
achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

PE.5 - Correcta elaboración das nóminas•

S 5 CA4.6 Comprobouse a inexistencia de erros. PE.6 - Capacidade para a autocorreción•

S 10 CA4.7 Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores
e traballadoras á Seguridade Social.

PE.7 - Correcto cálculo das achegas a
seguridade social

•

S 10 CA4.8 Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración-
liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

PE.8 - Identificación dos modelos
empregados para as declaracións-
liquidacións en materia de retribucións
salariais

•

S 10 CA4.9 Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e
ingresos á conta das retencións do IRPF.

PE.9 - Correcta confección das liquidacións
coa seguridade social e facenda en materia
de retribucións salariais

•

S 10  CA4.10 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas
persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución e ingreso de
declaración-liquidación.

PE.10 - Identificación das vías de
comunicación empregadas cos organismos
en materia de retribucións salariais

•

S 5  CA4.11 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e
o arquivo da información e da documentación salientable xerada no proceso de retribución.

PE.11 - Destreza no manexo da aplicación
informática empregada

•
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100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Regulación legal da retribución.

 Salario: clases.

 Cálculo e confección de nóminas.

 Documentos de cotización á Seguridade Social.

 Declaración-liquidación de retencións á conta do IRPF.

 Outros conceptos: anticipos e outros servizos sociais.

 Comunicación cos organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución de recursos humanos.

 Arquivo da información e a documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O salario - Introdución ó
concepto de salario

Preséntase o guión da
unidade de traballo, os
seus contido e o
método de traballo

•

Realízase unha
encosta inicial para
saber os coñecementos
que os alumnos teñen
sobre a elaboración das
nóminas

•

Explícase a estrutura
do salario e os
conceptos que o
definen

•

Explícase a proteción
do salario (FOGASA) e
os embargos salariais

•

Realizar as tarefas
propostas no libro de
texto

•

Búsqueda de
actualidade na internet
sobre o Fogasa, a súa
cobertura e os
embargos salariais

•

Exercicios do cálculo
da cantidade máxima a
embargar da nómina
dun traballador

•

Información da
actualidade con
relación o Fogasa e
embargos salariais

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto e internet• PE.1 - Coñecemento dos
procesos retributivos e
modalidades salariais

•

PE.2 - Diferenciación do
SMI e do IPREM e
identificación dos casos
nos que se usa cada un

•

PE.3 - Identificación dos
distintos incentivos
salariais

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

34,0O recibo do salario -
Problemática do recibo do
salario

Explicación das
distintas partes nas que
se divide o recibo de
salario

•

Explicación do contido
da nómina e o seu
cálculo: percepcións
salariais e non salariais,
cálculo do IRPF e
bases e tipos de
cotización

•

Visitar a páxina www.
tusalario.es onde se
atopa toda a
información básica
sobre o recibo de
salario.

•

Participación voluntaria
na encosta salarial da
páxina mencionada

•

Buscar as bases de
cotización actualizadas
na páxina da
seguridade social

•

Calcular o porcentaxe
que se aplica na
nómina do IRPF
utilizando o programa
da AEAT

•

Realizalas nóminas
propostas polo profesor

•

Aumento nas destrezas
para actualizar a
información laboral

•

Nóminas
confeccionadas

•

Apuntes do profesor e
internet

• PE.4 - Coñecemento da
documentación
empregada na
retribución

•

PE.5 - Correcta
elaboración das nóminas

•

PE.6 - Capacidade para
a autocorreción

•

PE.11 - Destreza no
manexo da aplicación
informática empregada

•

6,0Tramitación da cotización -
As cotizacións á
Seguridade Social

Explicación teórico-
práctico do cálculo das
cuotas de cotización a
ingresar polo
empresario

•

Guía na cobertura da
documentación
relacionada co salario

•

Realizar as cuotas a
ingresar polo
empresario a
seguridade social dos
exercicios de nóminas
realizados no estudio
dos recibos do salario

•

Cobrir un TC2, un
recibo de ingreso a
Seguridade social e o
modelo 111 de
Retencións e Ingresos
a conta do IRPF

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Documentación cuberta•

Apuntes do profesor, do
alumno e internet

• PE.7 - Correcto cálculo
das achegas a
seguridade social

•

PE.8 - Identificación dos
modelos empregados
para as declaracións-
liquidacións en materia
de retribucións salariais

•

PE.9 - Correcta
confección das
liquidacións coa
seguridade social e
facenda en materia de
retribucións salariais

•

PE.10 - Identificación
das vías de
comunicación
empregadas cos
organismos en materia
de retribucións salariais

•

44,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Programa as tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo, aplicando a normativa e cubrindo a
documentación aparellada. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Modificación do contrato de traballo 11,011.1 Coñecer os distintos tipos de modificacións do contrato de traballo

Suspensión do contrato de traballo 11,022.1 Coñecer as diferentes causas polas que pode darse a suspensión dun
contrato de traballo

Extinción do contrato de traballo 10,033.1 Identificar as causas de extinción dun contrato de traballo

3.2 Calcular a contía económica que corresponde polo finiquito se procede

32TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do
contrato de traballo.

PE.1 - Coñecemento e capacidade de
aplicación da normativa reguladora da
modificación, suspensión e extinción dun
contrato de traballo

•

S 20 CA2.2 Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de
modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

PE.2 - Cálculo correcto das operacións
derivadas da modificación, suspensión e
extinción dun contrato de traballo

•

S 20 CA2.3 Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación,
suspensión e extinción do contrato de traballo.

PE.3 - Correcta elaboración da
documentación relacionada coa
modificación, suspensión e extinción dun
contrato de traballo

•

S 10 CA2.4 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas
e os organismos oficiais implicadas nun proceso de modificación, suspensión ou extinción
de contrato de traballo.

PE.4 - Identificación das vías de
comunicación empregadas cos organismos
en materia de modificación, suspensión ou
extinción dun contrato de traballo

•

S 20 CA2.5 Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola
modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral.

PE.5 - Coñecemento dos plazos en materia
de modificación, suspensión e extinción dun
contrato laboral

•

S 10 CA2.6 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o
arquivo da información e da documentación salientable no proceso de modificación,
suspensión ou extinción de contrato de traballo.

PE.6 - Destreza no manexo da aplicación
informática empregada

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Modificación das condicións do contrato de traballo.
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Contidos

 Suspensión do contrato de traballo: causas e procedementos.

 Extinción do contrato de traballo.

 Xestión da documentación nos organismos públicos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Modificación do contrato de
traballo - Estudar as causas
polas que se pode ver
modificado un contrato de
traballo

Explicación dos casos
de movilidad e
modificacións do
contrato de traballo

• Realizar un esquema
dos distintos casos
polos que se pode
modificar o contrato de
traballo

•

Realización dos
supostos prácticos
propostos polo libro de
texto recomendado

•

Esquema resume dos
distintos casos polos
que se pode modificar o
contrato de traballo

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.1 - Coñecemento e
capacidade de aplicación
da normativa reguladora
da modificación,
suspensión e extinción
dun contrato de traballo

•

PE.2 - Cálculo correcto
das operacións
derivadas da
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.3 - Correcta
elaboración da
documentación
relacionada coa
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.4 - Identificación das
vías de comunicación
empregadas cos
organismos en materia
de modificación,
suspensión ou extinción
dun contrato de traballo

•

PE.5 - Coñecemento dos
plazos en materia de
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
laboral

•

PE.6 - Destreza no
manexo da aplicación
informática empregada

•

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Suspensión do contrato de
traballo - Estudar as causas
da suspensión do contrato
de traballo

Explicación teórica dos
distintos casos nos que
se pode producir a
suspensión do contrato
de traballo

• Resume dos distintos
casos nos que se pode
suspender o contrato
de traballo

•

Realizar os exercicios
propostos no libro de
texto recomendado
polo profesor

•

Esquema resume sobre
os casos nos que se
pode suspender o
contrato de traballo

•

Exercicios prácticos
resoltos

•

Libro de texto e
apuntes do profesor

• PE.1 - Coñecemento e
capacidade de aplicación
da normativa reguladora
da modificación,
suspensión e extinción
dun contrato de traballo

•

PE.2 - Cálculo correcto
das operacións
derivadas da
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.3 - Correcta
elaboración da
documentación
relacionada coa
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.4 - Identificación das
vías de comunicación
empregadas cos
organismos en materia
de modificación,
suspensión ou extinción
dun contrato de traballo

•

PE.5 - Coñecemento dos
plazos en materia de
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
laboral

•

PE.6 - Destreza no
manexo da aplicación
informática empregada

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Extinción do contrato de
traballo - Estudar as causas
da extinción do contrato de
traballo

Explicación teórica das
causas de extinción
dun contrato de traballo

•

Explicación teórico-
práctica do cálculo das
indemnizacións e dos
finiquitos

•

Exercicios sobre o
cálculo das
indemnizacións

•

Exercicios sobre o
cálculo do finiquito

•

Comprobar si o
resultado realizado nos
exercicios do cálculo
dos finiquitos coincide
co que se terá que
realizar na páxina http:
//www.calcularfiniquito.
es/

•

Exercicios resoltos
sobre o cálculo das
indemnizacións e do
finiquito

• Apuntes do profesor e
internet

• PE.1 - Coñecemento e
capacidade de aplicación
da normativa reguladora
da modificación,
suspensión e extinción
dun contrato de traballo

•

PE.2 - Cálculo correcto
das operacións
derivadas da
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.3 - Correcta
elaboración da
documentación
relacionada coa
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
de traballo

•

PE.4 - Identificación das
vías de comunicación
empregadas cos
organismos en materia
de modificación,
suspensión ou extinción
dun contrato de traballo

•

PE.5 - Coñecemento dos
plazos en materia de
modificación, suspensión
e extinción dun contrato
laboral

•

PE.6 - Destreza no
manexo da aplicación
informática empregada

•

32,0TOTAL
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Contidos básicos

BC1. Xestión da documentación que xera o proceso de contratación

¿ Formalidades e documentación do proceso de contratación.

¿ Documentos relativos ás modalidades contractuais ordinarias e as súas características.

¿ Política laboral do Goberno: subvencións e axudas á contratación.

¿ Rexistro e arquivo da información e da documentación relativa á contratación laboral

na empresa.

¿ Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

BC2. Programación das tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo

¿ Modificación das condicións do contrato de traballo.

¿ Suspensión do contrato de traballo: causas e procedementos.

¿ Extinción do contrato de traballo.

¿ Xestión da documentación nos organismos públicos.

¿ Rexistro e arquivo da información e da documentación.

¿ Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

BC3. Caracterización do sistema da Seguridade Social

¿ Seguridade Social en España e outros organismos de previsión social: finalidade e campo de aplicación.

¿ Estrutura administrativa da Seguridade Social.

¿ Réximes do sistema da Seguridade Social: xeral e especiais.

¿ Financiamento e prestacións da Seguridade Social.

¿ Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

¿ Incumprimento das obrigas da parte empresarial: consecuencias.

¿ Liquidación de cotas á seguridade Social.

¿ Arquivo da información e a documentación.

¿ Sistemas de previsión social complementarios.

¿ Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

BC4. Confección dos documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos

¿ Regulación legal da retribución.

¿ Salario: clases.

¿ Cálculo e confección de nóminas.

¿ Documentos de cotización á Seguridade Social.

¿ Declaración-liquidación de retencións á conta do IRPF.

Páxina 61 de 103

¿ Outros conceptos: anticipos e outros servizos sociais.

¿ Comunicación cos organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución de recursos humanos.

¿ Arquivo da información e a documentación.

¿ Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Criterios de cualificación.

Para superar o módulo profesional aplicaránse os seguintes criterios de avaliación:

1- Realizaránse probas obxetivas de coñecemento sobre unha ou varias unidades didácticas* con contido teórico-práctico, das previstas para cada

unha das avaliacións do curso. Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10 tendo que obter o alumno unha calificación de como mínimo un 5.

Suporá un 80% da nota total da avaliación.

2- Realizaránse traballos  e ou presentacións  para completar e reforzar os contidos de cada unidade. A realización en tempo e forma das mesmas

suporá ter unha cualificación de  0 a 10 puntos, 5 mínimo para ter superada a mesma. Suporá un 20% da nota da avaliación.

Nota final da avaliación.

A cualificación trimestral será a suma das notas resultantes de cada un dos apartados anteriores,

Para superar o módulo deberá ter unha nota dun 5 como mínimo en cada unha das avaliacións.

No caso de suspender algunha das avaliacións, poderá recuperala no exame final. Nesta proba é necesario recuperar todas as probas e

actividades suspensas durante o curso, para poder superar o módulo. Considerarase aprobado a partir dun 5  .

Nota final do módulo.

A nota final do módulo será a media aritmética das dúas notas de avaliación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando os resultados dalgunha avaliación sexan negativos, realizaranse actividades de recuperación, que consistirán en:

- Realización de traballos e exercicios sobre os aspectos en que se detectasen maiores deficiencias.

- Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno/a non dedicou o suficiente tempo ou esforzó.

- Realización dunha proba escrita sobre os contidos nos que se observase que o nivel de coñecementos do alumno/a é insuficiente.

Aqueles alumnos/as que perdesen o dereito á avaliación continua, terán que realizar as probas co profesor estime (en consoancia co desenvolto

durante as evaliacións), no que demostrará que acadou os obxetivos mínimos do módulo.

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

Calquera alumno/a que se atope na devandita situación someterase ao final do curso a una proba obxetiva escrita de acordó cos criterios de

avaliación. Esta proba escrita constará de:

-PROBA TEÓRICA: Na que o alumno/a debe resolver una proba dun cuestionario similar ao desenvolvido ao longo do curso, dunha duración de 60

minutos.

-PROBA PRÁCTICA: O alumno/a debe resolver una proba práctica que englobará a totalidade da documentación manexada ao longo do curso, así

coma os cálculos necesarios para cumprimentar a documentación citada; o tempo empregado será de 2 horas.

Este será o único instrumento para a avaliación do alumno e non outro. Esta proba considerarase apta se o alumno alcanza un mínimo de 5 de

puntuación, en cada una das parte de que consta.
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No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumno para superar esa proba extraordinaria a presentación de traballos, cuestionarios e comprobar a

destreza no manexo de aplicación informáticas (que foron empregadas ao longo do curso) e que o profesor considere complementos necesarios

dalgunha parte da manteria.

A presentación en tempo e a correcta realización destes, será condición indispensable para aprobar o curso en Marzo e a súa valoración para que

sexa positiva debe acadar un mínimo de 5 puntos.

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

Segundo establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial, o departamento fará o seguimento das programacións de cada módulo reflexándose o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviación.

Ao final de cada avaliación realizarase una valoración global.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante todo o mes de outobro e terá como obxetivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos e

identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente, pode adoptar decisións comúns cando así o

requira a dinámica do grupo de alumnos.

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

O reforzó educativo terá como obxetivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo todas as

súas capacidades, non ceñíndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento senón tendo en conta tamén os de axuste persoal,

emocional e social.

As incluídas na estructura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula.

Medidas tales como:

1) Estratexias de programación:

- Establecer, con claridade, os obxetivos mínimos a conseguir por todo o grupo.

- Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que

se pon en xogo.

2) Estratexias de Recursoso Materiais:

- Banco de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3) Estratexias Espaciais:

- Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as características de cada alumno/a.

- Localización das mesas en función do tipo de actividade que se vaia a realizar.

- Realización de tarefas de consulta, de reforzo, traballo independente, de ordenador, etc.

4) Estratexias Persoais:

- Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos.- un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.
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- Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxetivo de conseguir una meta común; para conseguilo é imprescindible

a participación de cada un dos membros do grupo.

- Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou parella.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais está presente en todas as unidades didácticas que conforman o módulo. Trátase de potenciar unas

relación pacíficas entre os alumnos, de desenvolver a sua autoestima, de consolidar hábitos positivos co seu entorno, de promover todo tipo de

acción polos que os alumnos filtren a información recibida de xeito crítico, responsable e solidario para desta forma consolidar profesionais

comprometidos cos valores dunha socidade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Recollida de información en empresas.

- Realización de xestións coa Seguridade Social.

- Descarga de formularios e modelos oficiais a través de diversas páxinas web.

10.Outros apartados

10.1) anexo confinamento

 No caso dun posible confinamento, nos dispomos do libro de texto, polo que as tarefas non será preciso subilas, salvo algunha excepción,  que

nese caso, a profesora faraillas chegar a través do moodle ou do gmail, e para impartir algúns dos coñecementos novos pendentes utlizaremos a

Webex, ou videochamadas, personalizadas se e preciso. E os alumnos e alumnas faranme chegar as suas tarefas, ben a través do Moodle ou

doutras vias como o gmail, Whatsapp, ou outras  modalidades acordadas entre a profesora e o alumnado segundo sexa o caso concreto. En

cualquer caso, buscarase o mellor servizo e feedback entre ambos, para  que o seu traballo sexa semellante que o utilizado na aula, e xurda o

menor  detrimente posible na súa formación,
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0653 Xestión financeira 72020/2021 147123

MP0653_12 Produtos e servizos financeiros 72020/2021 10890

MP0653_22 Seguros 72020/2021 3933

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

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA GONZÁLEZ VUELTA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A Guarda: Atópase situada na comarca de O BAIXO MIÑO. Limita cos concellos de OIA e  ROSAL.É unha poboación raiana con Portugal

separada deste país polo rio Miño. A súa poboación supera os 10.450 habitantes.

A análise da realidade económica  na actualidade , obsérvase unha economía moi diversificada,relacionada tanto co sector primario, pesca, e

agrícola pola  cercanía do concello do Rosal, onde se desenvolve o cultivo de grandes viñedos con D.O. "ROSAL", así como a horticultura  de

invernadoiro e a producción de flores.

Todo esto se organiza en estructuras empresariais de tipo, onde os nosos alumnos poden realizar tarefas relacionadas coa xestión da empresa na

súa sede física:

- Asociacións de palangreiros.

- Cooperativas vinícolas, agrarias.

- Invernadoiros de plantas.

- Empresas de transformación de aceiro.

- Xestorias e asesorías.

Existe un sector  ligado á construción e industrias auxiliares, que nos últimos tempos estase a abater por mor da fase de recesión

económica global.

Outro sector  importante e o da calderería do aceiro , unha empresa francesa de componentes cerámicos industriais.

As formas xurídicas predominantes nas empresas do entorno son as SL, e empresas individuais. Respecto a súa dimensión atopámonos perante

pemes e microempresas.

No sector servizos, as actividades que poderán desenvolver os nosos alumnos/as céntranse nos seguintes ámbitos:

- Bancos privados e públicos.

- Caixas de aforro, hoxe en día fusionadas e convertidas en bancos.

- Corporacións e institucións de crédito e financeiro.

- Seguros.

- Outros servizos financeiros prestados ás empresas.

- Asesorías xurídicas, fiscais e xestorías.

- Servizos de auditoría económica e financeira.

-Asesoramento e información da organización da empresa, xestión e control empresarial.

A Guarda e a súa contorna está a sufrir aínda os estragos que produciu a crise do 2012, aínda que se esboza un perfil de recuperación poa

cantidade de pquenos es tablecementos que estánse a crear.

Respecto a actividade financeira bancaria despois desta crise sinalada anteriormente do sistema financeiro , e doado destacar o reagrupamento de

oficinas bancarias polas absorcións de entidades cbancarias, o que implicou a reducción de establecementos  fianceiros.

Respecto ao sector asegurador pr.acticamente seguen a manterse as corredorías e as oficinas de seguros que funcionaban con anterioridade a

situación da crise.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0653_12

Resultados de aprendizaxe

MP065
3_22

Result
ados

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1

1 O SISTEMA FINANCEIRO
ESPAÑOL. ENTIDADES
FINANCEIRAS

Sistema financeiro español. Banco de España e SEBC.
Sistema bancario

25 15 X X

2 OPERACIÓNS FINANCEIRAS Cálculos financeiros( Capitalización, actualización, rentas,
leasing ,préstamos)

29 18 X X

3 NECESIDADES FINANCEIRAS.
ORZAMENTOS E
NECESIDADES DE
FINANCIAMENTO

Análise empresarial e elaboración de orzamentos. 29 18 X X X X

4 PRODUCTOS EXISTENTES
NO SFE.O MERCADO DE
VALORES

Productos de renda fixa e productos de renda variable. Bolsa
de valores

25 15 X X X

5 O SECTOR DE SEGUROS.
PRODUCTOS E SERVIZOS DE
SEGUROS

O sector de seguros.Compoñentes dos seguros. Clases.
Relación comundo empresarial

39 34 X

Total: 147

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

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O SISTEMA FINANCEIRO ESPAÑOL. ENTIDADES FINANCEIRAS 25

4.1.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. NO

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistema Financeiro Español 5,011.1 Coñecer a estructura básica do sistema financeiro español e as principais

Entidades Financeiras: Banco de España e o SEBC 5,022.1 Coñecer as principais funcións do Banco Cetral Europeo e do Banco de
España

Entidades financeiras: O Sistema Bancario 15,033.1 Coñecer os produtos de pasivo, as súas características, a finalidade que
teñen para a empresa e para as entidades de depósito

3.2 Coñecer os produtos de activo, as súas vantaxes e inconvenientes para o
financiamento da empresa

3.3 Distinguir as clases de operacións bancarias. Saber elexir o tipo de
servizo bancario segundo as necesidades operativas da empresa

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan
no sistema financeiro.

PE.1 - PE.1 - As organizacións, as
entidades e os

•

S 25 CA2.2 Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse
as súas principais características.

PE.2 - PE.2 - As institucións financeiras
bancarias

•

S 25 CA2.3 Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no
mercado.

PE.3 - PE.3 - Aspectos específicos dos
produtos e

•

S 25 CA3.1 Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas
canles dispoñibles.

TO.1 - TO.1 - pRODUCTOS E SERVIZOS
FINANCEIROS

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema financeiro.

 Produtos financeiros de pasivo e de activo.

 Servizos financeiros.
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Contidos

 Mercados financeiros.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Sistema Financeiro Español
- O sistema financeiro
español. Estructura,
mercados, activos, pasivos
e intemediarios fianceiros
do Sistema Financeiro
español

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro coma dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Propoñer
proba escrita.

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios
teóricos e prácticos.

•

 Resolver proba escrita.•

Proba escrita feita•

Esquemas, éxercicios
resoltos

•

Prensa. Revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos con
conexión a internet.
Proxector. Pizarra.

•

Material facilitado pola
profesora para que o
alumno resolva.

•

PE.1 - PE.1 - As
organizacións, as
entidades e os

•

PE.3 - PE.3 - Aspectos
específicos dos produtos
e

•

TO.1 - TO.1 -
pRODUCTOS E
SERVIZOS
FINANCEIROS

•

5,0Entidades Financeiras:
Banco de España e o
SEBC

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro coma dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Proponer
proba escrita.
Solucionala na clase
despois de corexido a
mesma

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios
teóricos e prácticos.

•

Solucionar proba
escrita

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

Solucionar proba
escrita

•

Proba escrita feita•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos

•

Material facilitado pola
profesora

•

Prensa en xeral.
Revistas de negocios.
Libros de texto.
ordenadores con
internet.Proxector,
pizarra,....

•

PE.2 - PE.2 - As
institucións financeiras
bancarias

•

15,0Entidades financeiras: O
Sistema Bancario

• • • PE.2 - PE.2 - As
institucións financeiras
bancarias

•

25,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 OPERACIÓNS FINANCEIRAS 29

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. NO

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Operaciones financieras 29,011.1 1.1Identificar unha operación , os seus tipos e os elementos que
interveñen.

1.2 1.2 Coñecer as variables e as fórmulas de cálculo participantes no
cálculo ,aplicándoas correctamente aos productos financeiros

1.3 1.3 Entender o concepto de renda financeira. Distinguir as distintas
clases de rendas. Demostrat e plicar as distintas fórmulas para o cálculo dos
termos dunha renda dependendo do tipo que sexa.

1.4 1.4 Liquidar unha conta corrente, de crédito, superconta,utilizando o
método Hamburgués. Obter o valor l¿quido dunha remesa de efectos.
Calcular for- fait dunha remesa de efectos.

1.5 1.5 Comprender a aplicar o concepto de equivalencia financeira.

1.6 1.6 Saber usar a folla de cálculo nas distintas operacións financeiras.

1.7 1.7Coñecer os distintos métodos de amortización dun préstamo.Saber
confeccionar os cadros de amortización, e a súa aplicación en excell.

1.8 1.8 Calcular unha operación de leasing, realizar o cadro e a súa
aplicación en excell.

29TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.4 Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con
cada produto ou servizo financeiro.

PE.1 - Variables que inteveñen nas
operacións que se realizan con cada
producto e servizo financeiro

•

S 25 CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto. PE.2 - As operacións matemáticas
necesarias para valorar cada producto ou
servizo financeiro

•

S 25 CA3.3 Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto. PE.3 - As comisións e os gastos derivados
en cada producto

•

S 25 CA3.9 Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas
específicas.

PE.4 - Os cálculos financeiros necessartios
utilizando aplicacións informáticas
específicas

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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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.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

29,0Operaciones financieras -
Cálculo financeiro das
distintas variables do
mesmo. Aplicación práctica

Explicación da parte
teórica e dos exercicios
prácticos do tema así
como dos facilitados
pola profesora.

•

Proxectar esquemas e
propoñer a proba
escrita.

•

Analizar e asimilar
conceptos técnicos e
resolver supostos sobre
distintas operacións
financeiras

•

Resolver proba escrita
que versrá sobre
conceptos teóricos e
supostos prácticos

•

Proba escrita feita e
resolta pola profesora.

•

Esquemas feitos e
exercicios e supostos
resoltos.

•

Prensa en xeral,
facendo fincapé na
parte económica e das
noticias que poidan
afectar as operacións
fianceiras.Libros de
texto. Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra e
impresos .

•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

PE.1 - Variables que
inteveñen nas
operacións que se
realizan con cada
producto e servizo
financeiro

•

PE.2 - As operacións
matemáticas necesarias
para valorar cada
producto ou servizo
financeiro

•

PE.3 - As comisións e os
gastos derivados en
cada producto

•

PE.4 - Os cálculos
financeiros necessartios
utilizando aplicacións
informáticas específicas

•

29,0TOTAL

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 NECESIDADES FINANCEIRAS.ORZAMENTOS E NECESIDADES DE FINANCIAMENTO 29

4.3.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

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. NO

RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. NO

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Necesidades financeiras 10,011.1 Coñecer as distintas fontes de financiamento, tanto propias como alleas,
e interpretar o fondo de manobra económico e financeiro, así como as
distintas posicións de equilibrio financeiro.

1.2 Entender os conceptos de período medio de maduración e plicar e
interpretar correctamente os cocientes ou indicadores financeiros básicos.

1.3 Diagnosticar a situación económico-financeira de empresas e cpñecer os
distintos organismos que prestan apoio e axudas financeiras, así como as
fontes para tentar conseguir subvencións e axudas públicas.

Os orzamentos e as necesidades de financiación 19,022.1 Entender a importancia de planificación na empresa e ser capazar de
elaborar distintos orzamentos.

2.2 Aprender a calcular o punto morto ou limiar de rendabilidade, tanto en
unidades físicas, como en unidades monetarias.

2.3 Identificar a través do control orzamentario as desviacións en prezo e en
volume, mixtas e globais e ampliar coñecementos na toma de decisións para
solucionar os desequilibrios orzamentarios de tesourería e do resto de
orzamentos.

29TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de
financiamento.

PE.1 - Estados contables•

S 5 CA1.2 Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados contables. PE.2 - Informes económicos-financeiros•

S 5 CA1.3 Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e calculáronse
as desviacións.

PE.3 - Cálculo das desviacións•

S 5 CA1.4 Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, tendo en
conta os custos de oportunidade.

PE.4 - Confección de informes•

S 5 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.

TO.1 - Axudas públicas e privadas•

S 5 CA1.6 Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa. PE.5 - Apoio financeiro a empresa•

S 5 CA1.7 Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e privadas
estudadas.

PE.6 - Idoneidade e incompatibilidades das
axudas públicas e privadas

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.7 Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras,
resaltando as diferenzas, as vantaxes e os inconvenientes.

PE.7 - Os servizos e as contraprestacións
das entidades financeiras

•

S 5 CA4.1 Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de investimento e como
fontes de financiamento.

PE.8 - A función dos activos financeiros•

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

PE.9 - Alternativas de investimento•

S 5 CA4.6 Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico. PE.10 - As variables que inflúen nun
investimento económico

•

S 5 CA5.1 Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común. PE.11 - Os orzamentos das áreas•

S 5 CA5.2 Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida. PE.12 - A información•

S 5 CA5.3 Contrastouse o contido dos orzamentos parciais. PE.13 - O contido dos orzamentos parciais•

S 5 CA5.4 Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección. PE.14 - Os cálculos aritméticos•

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

PE.15 - A documentación•

S 5 CA5.6 Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas
causas.

PE.16 - Execución•

S 5 CA5.7 Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente localizable. PE.17 - Arquivo da información•

S 5 CA5.8 Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas orzamentarias. PE.18 - Aplicacións informáticos na xestión
das tarefas orzamentarias

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise de estados financeiros.

 Axudas e subvencións públicas e/ou privadas.

 Métodos de orzamentación.

 Orzamento mestre e orzamento operativo.

 Cálculo e análise de desviacións.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Necesidades financeiras Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro como os
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Propoñer
proba escrita.

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios
prácticos.

•

Resolver proba escrita•

Proba escrita feita•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,...

•

PE.1 - Estados contables•

PE.2 - Informes
económicos-financeiros

•

PE.3 - Cálculo das
desviacións

•

PE.4 - Confección de
informes

•

PE.5 - Apoio financeiro a
empresa

•

PE.6 - Idoneidade e
incompatibilidades das
axudas públicas e
privadas

•

PE.9 - Alternativas de
investimento

•

TO.1 - Axudas públicas e
privadas

•

19,0Os orzamentos e as
necesidades de
financiación

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro como dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas , exercicios
resoltos, propoñer
proba escrita.

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios.

•

Resolver proba escrita•

Proba escrita feita•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,...

•

PE.7 - Os servizos e as
contraprestacións das
entidades financeiras

•

PE.8 - A función dos
activos financeiros

•

PE.10 - As variables que
inflúen nun investimento
económico

•

PE.11 - Os orzamentos
das áreas

•

PE.12 - A información•

PE.13 - O contido dos
orzamentos parciais

•

PE.14 - Os cálculos
aritméticos

•

PE.15 - A
documentación

•

PE.16 - Execución•

PE.17 - Arquivo da
información

•

PE.18 - Aplicacións
informáticos na xestión
das tarefas
orzamentarias

•

29,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 PRODUCTOS EXISTENTES NO SFE.O MERCADO DE VALORES 25

4.4.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. NO

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. NO

RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os productos de renda fixa 10,011.1 Coñecer o concepto e as características dos títulos de renda fixa e
distinguir entre renda fixa pública e privada

1.2 Coñecer os cálculos que sexa necesario realizar cos distintos valores de
renda fixa na empresa

Os productos de renda variable 15,022.1 Coñecer os conceptos e as características dos títulos de renda variable,
así como as distintas operacións que se poidan realizar coas accións(
valores das accións e ampliacións de capital)

2.2 Coñecer a estructura e o funcionamento do mercado de valores, así
como a función de cada unha das institucións quer teñen que ver co mesmo.

2.3 Coñecer o concepto e características da Bolsa e analizar as funcións e os
sistemas de contratación.

2.4 Analizar o funcionamento e a información bolsista.

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.3 Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no
mercado.

PE.1 - Aspectos específicos dos produtos e
dos servizos

•

S 5 CA2.4 Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con
cada produto ou servizo financeiro.

PE.2 - As variables que interveñen nas
operacións

•

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

PE.3 - Os suxeitos que interveñen nas
operacións

•

S 5 CA2.6 Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos. PE.4 - As vantaxes e os inconvenientes dos
productos e servizos

•

S 5 CA2.7 Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos produtos
e servizos financeiros.

PE.5 - A documentación  necesaria•

S 5 CA3.1 Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas
canles dispoñibles.

TO.1 - Información sobre produtos e
servizos financeiros

•

S 5 CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto. PE.6 - Operacións matemáticas•

S 5 CA3.3 Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto. PE.7 - As comisións e os gastos
devindicados en cada produto

•

S 5 CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto. PE.8 - Tratamento fiscal de cada produto•

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.5 Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto. PE.9 - Tipo de garantía exisido•

S 5 CA3.6 Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto de
financiamento proposto.

PE.10 - Custos financeiros de cada produto•

S 5 CA3.8 Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de
aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.

PE.11 - Rendabilidades, as vantaxes e os
inconvenientes de cada forma de aforro

•

S 10 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.

PE.12 - Os activos financeiros•

S 5 CA4.3 Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e outros
para efectuar os cálculos oportunos.

PE.13 - Os distintos valores dos produtos•

S 5 CA4.4 Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos
financeiros, calculando os gastos e as comisións devindicadas.

PE.14 - Operacións de compravenda de
activos financeiros

•

S 20 CA4.7 Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de
investimentos.

PE.15 - Selección de investimentos•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Outros produtos 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.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Os productos de renda fixa
- Características e tipos de
productos de renda fixa.

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro como dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Propoñer
proba escrita

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios.

•

Resolver proba escrita.•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Proba escrita feita•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,...

•

PE.1 - Aspectos
específicos dos produtos
e dos servizos

•

PE.2 - As variables que
interveñen nas
operacións

•

PE.3 - Os suxeitos que
interveñen nas
operacións

•

PE.4 - As vantaxes e os
inconvenientes dos
productos e servizos

•

PE.5 - A documentación
necesaria

•

PE.6 - Operacións
matemáticas

•

PE.7 - As comisións e os
gastos devindicados en
cada produto

•

PE.8 - Tratamento fiscal
de cada produto

•

PE.9 - Tipo de garantía
exisido

•

PE.10 - Custos
financeiros de cada
produto

•

PE.11 - Rendabilidades,
as vantaxes e os
inconvenientes de cada
forma de aforro

•

PE.12 - Os activos
financeiros

•

PE.13 - Os distintos
valores dos produtos

•

PE.14 - Operacións de
compravenda de activos
financeiros

•

PE.15 - Selección de
investimentos

•

TO.1 - Información sobre
produtos e servizos
financeiros

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Os productos de renda
variable - Características e
tipos de productos de renda
variable. Mercados de
valores.Índices bursátiles

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro como dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Propoñer
proba escrita.

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios

•

Resolver proba escrita•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Proba escrita feita•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,...

•

PE.6 - Operacións
matemáticas

•

PE.7 - As comisións e os
gastos devindicados en
cada produto

•

PE.8 - Tratamento fiscal
de cada produto

•

PE.9 - Tipo de garantía
exisido

•

PE.10 - Custos
financeiros de cada
produto

•

PE.11 - Rendabilidades,
as vantaxes e os
inconvenientes de cada
forma de aforro

•

PE.12 - Os activos
financeiros

•

PE.13 - Os distintos
valores dos produtos

•

PE.14 - Operacións de
compravenda de activos
financeiros

•

PE.15 - Selección de
investimentos

•

25,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O SECTOR DE SEGUROS.PRODUCTOS E SERVIZOS DE SEGUROS 39

4.5.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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sector seguros. 15,011.1 Coñecer as entidades que forman o sector asegurador e identificar
conceptos de risco, sinistro,indemnización,...etc.

1.2 Distinguir os distintos elementos do contrato de seguro.

1.3 Diferenciar os conceptos de reaseguro, coaseguro,infraseguro, e
sobreseguro.

Os productos e servizos de seguros 24,022.1 Coñecer e distinguir os diferentes seguros persoais, patrimoniais e de
danos.

2.2 Coñecer que é un seguro multirriesgo.

2.3 Distinguir entre plans de xubilacións, unit linked e plans de previsións
asegurados.

2.4 Coñecer os plans e os fondos de pensións, así coma as diferencias entre
éstes e os plans de xubilación.

39TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora. TO.1 - A actividade aseguradora•

S 20 CA1.2 Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade. PE.1 - Riscos e as condicións da
asegurabilidade.

•

S 10 CA1.3 Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro. PE.2 - Elementos que conforman un
contrato de seguro

•

S 20 CA1.4 Clasificáronse os tipos de seguros. PE.3 - Tipos de seguros•

S 10 CA1.5 Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro. PE.4 - As obrigas das partes nun contrato
de seguro

•

S 10 CA1.6 Determináronse os procedementos administrativos relativos á contratación e o
seguimento dos seguros.

PE.5 - Procedementos administrativos
relativos á contratación e o seguimento dos
seguros.

•

S 10 CA1.7 Identificáronse as primas e os seus compoñentes. PE.6 - As primas e os seus compoñentes•

S 10 CA1.8 Determinouse o tratamento fiscal dos seguros. PE.7 - O tratamento fiscal dos seguros•

100TOTAL
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4.5.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.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0O sector seguros. Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro coma dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Proponer
proba escrita

• Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios

•

Resolver proba escrita.•

Proba escrita feita.•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto. Equipos
informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,..,

•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

PE.1 - Riscos e as
condicións da
asegurabilidade.

•

PE.2 - Elementos que
conforman un contrato
de seguro

•

PE.3 - Tipos de seguros•

TO.1 - A actividade
aseguradora

•

24,0Os productos e servizos de
seguros

Explicación da teoría e
dos exercicios prácticos
tanto do libro coma dos
facilitados pola
profesora. Proxectar
esquemas e exercicios
resoltos. Propoñer
proba escrita.

•  Analizar e asimilar
conceptos teóricos e
resolver exercicios

•

Resolver proba escrita•

Esquemas feitos e
exercicios resoltos.

•

Proba escrita feita•

Material facilitado pola
profesora e traballado
polo alumnado.

•

Prensa en xeral.
Xornais , revistas de
negocios. Libros de
texto . Equipos
informáticos
conectados a internet,
proxector, pizarra,
material de oficina,...

•

PE.4 - As obrigas das
partes nun contrato de
seguro

•

PE.5 - Procedementos
administrativos relativos
á contratación e o
seguimento dos seguros.

•

PE.6 - As primas e os
seus compoñentes

•

PE.7 - O tratamento
fiscal dos seguros

•

39,0TOTAL
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PROFESIONAIS

Os contidos mínimos están especificados en cada unha das unidades didácticas, e para o proceso de avaliación do aprendizaxe programado

atenderase a os seguintes criterios:

O alumno/a obterá cualificación positiva se:

- Se realiza correctamente os exercicios prácticos de cada U.D. e aplica os medios e programas informáticos, referidosa cada un dos temas

relacionados con aplicación informáticas.  Tamén  neste apartado incluirase a facilidade da utilización das páxinas web  para realizar as tarefas nas

que sexa preciso a consulta de lexislación, información económica e de actualidade financeira.Este apartado puntuará 10% da nota

- As probas teóricas e prácticas, referidas os contidos mínimos de cada tema, terán que ser superadas.Este curso debido a pandemia producida

polo virus Covid 19, tivemos  que engadir unha unidade procedente do módulo de PIAC de 1ºque enlaza coa parte práctica .,secuenciada en dos

unidades deeste módulo de 2º-  As probas teóricas versarán sobre preguntas cortas. As probas prácticas sobre : capitalización, descuentos,

rentas, préstamos, operacións de leeasing, empréstimos, liquidación de contas correntes, financiación, orzamentos,...,etc), superaránse cando a

nota alcance un 5 .Este apartado será valorado como un 90% da nota .

Redondeo na avaliación final: si a nota de avaliación final supera o 4,75 esta se ajustará ó cinco .

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

Acordarase con cada alumno un plan de seguimento de cara a :

Completar exercicios ou facelos de novo.

Completar as actividades ou refacelas.

Propoñer máis casos prácticos  distintas operacións financeiras se fose preciso.

Concretar a data dubha proba teórico-práctica final, se fose necesaria, sobre os contidos mínimos do módulo.

O alumnado que despois da 2ª sesión de avaliación parcial non promocione e lle quede o módulo suspenso, poderá recuperalo durante o periodo

ordinario de realización da FCT ( abril-xuño). Neste caso atenderáse a realización dos traballos e actividades non presentadas ao longo do curso e

propoñer mais casos prácticos das distintas operacións financeiras se fose preciso.

Os alumnos-as disporán dunha proba de recuperación, previa á  celebración  da avaliación final extraordinaria. Dita proba consistirá nun exame

teórico-práctico sobre a totalidade da materia impartida durante ese trimestre e pendente de recuperar. Se o alumno completa os exercicios

prácticos e as actividades propostas referentes os contidos mínimos do devandito módulo e supera as probas correspondentes, considerarase

superado ó módulo.

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

Conforme a Orde 12 de Xullo do 2011 pola que se regula a avaliación e acreditación do alumnado que cursa a formación profesional específica na

Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG do 15 de xullo), aqueles/as alumnos/as que deixen de asistir ás clases e demais actividades

programadas para cada módulo profesional do ciclo formativo un números de horas superior ao 10% do módulo ( faltas sen xustificar) perderán o

dereito o proceso de avaliación continua, o que obriga a establecer un sitema extraordinario de avaliación para dito alumnado.

A sesión de avaliación coincidirá coa avaliación final ordinaria do ciclo formativo  e terá lugar o remate do período lectivo asignado para cada

módulo, podendo coincidir coa última avaliación parcial do ano académico no que se desenvolve o ciclo.
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Os/as alumnos/as que perdan o dereito de avalición continua no módulo de Xestión Financeira, e queiran acadar unha avaliación positiva neste

módulo, terán que facer un examen global que constrá de dúas partes, unha teórica de tódolos temas( duración máxima 2 horas), e outra práctica,

que consistirá na resolución de casos prácticos das distintas operacións fianceiras do curriculum:

a) Capitalización ( simple e composta)

b) Liquidación de contas correntes, crédito

c) Descontos financeiros. liquidación de remesas de efectos.

d) Equivalencia financeira

e) Rentas

f) Préstamos

g) Operacións de leasing.

h) Empréstimos

i) Selección de inversións

j) Fórmulas de financiamento . Ratios.

k) Dominio da folla de cálculo excell para as operacións financeiras que asi o requira.

A duración máxima desta 2ª proba será de 4 horas.

Con estas probas os alumnos/as demostrarán ser capaces de superar os mínimos esixibles recollidos na programación.

A avaliación será positiva sempre que se acade un 5 en cada unha das probas

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

Revisarase periódicamente a programación do módulo de Xestión Financeira, entregada ao inicio do curso, para verificar o grao de cumprimento

da mesma a xustificar e correxir as desviacións , para mellorar o programado, cara os vindeiros cursos académicos.

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual, unha reunión para o seguimento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación  razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada o inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os alumnos que accedan a este módulo deben ter adquiridos unha serie de capacidades e coñecementos mínimos ó comezo do ciclo,  e que

influirán decisivamente no rendemento formativo:

1. Capacidades xerais para a aprendizaxe:

- Habilidades de busca, asimilación e retención da información.

- Habilidades organizativas: programación do tempo e dos recursos, establecendo prioridades.

- Capacidades xerais básicas: análise, síntese, avaliación e tomas de decisión.

- Capacidade de comunicación tanto oral como escrita:

            * Selecciona-lo medio de comunicación máis axeitado segundo o contido, intencións e carcterísticas do interlocutor.

            * Redactar informes, memorias, cartas,..

            * Capacidade de relación social.
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            * Capacidades meta-cognitivas ou coñecementos e avaliación das propias capacidades.

2. Capacidade xeral de resolución de problemas:

           * Identificación do problema e comprensión dos termos en que se propón, dominio da linguaxe, para comprender e analizar informacións.

           * proposta , valoración de estratexias de resolución onde son necesarias actividades de análise, síntese e avaliación.

3. Capacidade para a aprendizaxe e aplicación de procedementos. A prendizaxe de procedementos é unha constante na formación profesional e

require máis atención, esforzo e iniciativa por parte do alumno/a. Polo tanto, é necesario que o alumno/a esté acostumado a tomar decisións,

actuar de seu e avaliá-los resultados das súas decisións e actuacións.

4. Capacidade de comunicación, relación co entorno e traballo en equipo.

5. Actitude positiva de investigación. Ante calquera fenómeno non permanecerá impasible senón qure tratará de explicar as causas cos

coñecementos e esquemas que posúe e usará os medios o seu alcance para indagar os aspectos descoñecidos.

6. Actitude de permanente aprendizaxe. As áreas tecnolóxicas son moi dinámicas e necesitan unha permanente posta o día dos coñecementos.

7. Actitude de orde e meticulosidade  nas actividades. É necesaria unha actitude crítica no traballo, xa que moitas veces no traballo mecanizado os

detalles cobran gran transcedencia.

8. Capacidades e coñecementos básicos de tecnoloxía:

- Coñece-la incidencia das tecnoloxías da información na sociedade e adoptar unha actitude realista ante o medio tecnolóxico, a súa evolución e o

futuro.

- Valora-lo papel que a revolución das novas tecnoloxías desempeña nos procesos productivos, industriais e administrativos coas súas

reperecusións económicas e sociais.

O profesor do módulo ó comezo do curso deberá detectar as carencias destas capacidades mínimas para poder tomar decisións coa debida

rapidez, xa que no traballo diario cos alumnos/as na aula póñense de manifesto diferenzas na aprendizaxe, intereses e motivacións. A profesora

intentará identificar esas diferenzas co fin de poder realizar axustes se fora preciso. esta diversidade que se pode dar é preciso tratala polo que :

a) Realizarase unha avaliación inicial na que se pretenderá detectar problemas de aprendizaxe, resolución de problemas, de comunicación, de

investigación, etc, é dicir, causas pola que non se consigue realiar o traballo de clase. Como instrumento pódese empregar probas escritas,

cuestionarios, e se é preciso especialistas. Pódese dar o caso contrario, é dicir, que o grado de aprendizaxe  do alumno/a sexa moito máis rápido

cos outros, polo que sería preciso establecer unha liña de actuación.

b) Adaptación curricular, Sinalaríanse os contidos básicos, nos que se centraría o traballo, de ampliación o profundización. Coas actividades

propostas intentaríase ir aumentando progresivamente a dificultade e traballar cos diferentes niveis de grao de aprendizaxe dos/as rapaces

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

Estableceránse actividades específicas de apoio que se realizarán no tempo establecido para tal fin. Estas actividades consistirán na resolución de

cuestionarios, solución de casos prácticos e problemas, traballos, etc.É dicir un traballo de reforzo, pretendendo atender dun xeito máis
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pormenorizado ós/as alumnos/as.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aínda que non se tratarán específicamente como algo da programación de dito módulo, tratarase de traballar dentro de algún tema, como algo

incorporado , tales como:

- Igualdade de oportunidades.

- Boas relación cos demáis compañeiros.

- Solidariedade.

- Profesionalidade.

- Igualdade xéneros.

- Integración.

- Discreción.

- Respecto.

- Cumprimento das normas.

- Responsabilidade.

- Igualdade de oportunidade.

E todos queles que xurdan ao longo do curso.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As que se organicen a nivel do departamento.

O Departamento de actividades internacionais segue organizando mobilidades Erasmus tanto par o Ciclo Medio de Xestión Administrativa, como

para o Ciclo Superior de Administración e Finanzas.Durante este curso só hai mobilidades con alumnos do Ciclo Medio de Xestión.

10.Outros apartados

10.1) Publicidade da programación ao alumnado

Ao comezo do curso informarase ao alumnado de:

- Dos contidos da programación.

- Información relativa ao curriculo do módulo.

- Criterios de cualificación.

- Datas das probas a realizar.
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10.2) Bibliografía

Manual recomendado básico:

GESTIÓN FINANCIERA . EDITORIAL: macmillan education

OTROS MANUAIS RECOMENDADOS PARA REALIZACIÓN DE EXERCICIOS:

- GESTIÓN FINANCIERA DE MacGrawHill.

- GESTIÓN FI ANCIERA de editorial Paraninfo.

10.3) Uso do Moodle

Os materiais e os recursos do módulo estarán subidos a Moodle con un enlace a la plataforma Classroom, para facilitar que, no caso de

confinamento, o alumnado  teña posibilidade de continuar levando as clases de forma axeitada e podan traballar na mesma liña que nas clases

presenciais.

10.4) Reforzo curso anterior

Para cumplimentar materia do ano anterior non impartida polo confinamento e iniciarse no estudio deste módulo, o primeiro tema que se impartirá

será o de Operaciones Financieras de interés simple y compuesto- Equivalencia financiera. Formará parte do proceso de avaliación.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0654 Contabilidade e fiscalidade 92020/2021 188157

MP0654_13 Contabilidade 92020/2021 11697

MP0654_23 Fiscalidade 92020/2021 3630

MP0654_33 Análise de estados contables e auditoría 92020/2021 3630

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Do análise da realidade económica da zona do Baixo Miño  en cursos anteriores, obsérvase o auxe do sertor servicios e o sector primario ten unha

crecente importancia.

Da FCT, as empresas coas que ten relación o Centro, se constata a presencia dun sector de prestación de servicios administrativos, de comercio e

distribución, viveiros de plantas, adegas,  servicios bancarios e servicios de consultoría xestión xurídica e seguros.

Mayoritariamente a  forma xurídica destas empresas é a SL, tamén existen  empresas Individuaís.

Por tanto, a Contabilidade debe contextualizarse nas normas do sector industrial e de servicios, é en particular o Plan contable 2007 para as

PEMES, tanto desde o punto de vista mercantil como contable e fiscal, xa que o alumno encontra traballo nas PEMES, e non nas SA. No obstante,

as normas e modelos `normales¿ para as SA, son supletorias para multitude de aspectos contables e fiscais para as empresas sociales e

individuales. Por eso, se teñen que ver.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0654_13

Resultados de
aprendizaxe

MP065
4_23

Result
ados

MP0654_33

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA1 RA1 RA2

1 Proceso contable de operacións
comerciais.

Contabilización de existencias: valoración, compras e vendas.
Contabilización doutros gastos e ingresos da explotación.
Contabilización dos dereitos de cobro/pago comerciais.

30 5 X X

2 Proceso contable do
inmobilizado Material.

Contabilización do inmobilizado material. 21 5 X X

3 Proceso contable do
inmobilizado Intanxible.

Contabilización do inmobilizado intanxible. 10 5 X X

4 Proceso contable dos
instrumentos financeiros de
activo.

Contabilización dos activos financeiros. 20 10 X X

5 Proceso contable dos
instrumentos financeiros de
pasivo. Financiación allea.

Contabilización dos pasivos financeiros. 12 10 X X

6 Proceso contable dos
instrumentos de patrimonio.
Financiación básica

Contabilizacións dos instrumentos de patrimonio. 12 5 X X

7 Operacións derivadas do fin do
exercizo económico.

Contabilizacións de operacións para o peche dos libros. 6 5 X X

8 Elaboración e depósito das
Contas Anuais.

Elaboracións das Contas: Balance, PeG, Estado de cambios
no patrimonio neto e Memoria.

5 5 X X X

9 Impostos locais e ITP e AXD Cálculos básicos de liquidacións dos impostos locais e ITP e
AXD

6 5 X

10 IRPF Cálculos básicos de liquidacións dos IRPF 20 20 X

11 Imposto sobre Sociedades Cálculos básicos do Impostos sobre Sociedades 10 10 X

12 Análise da situación
económicofinanceira e
patrimonial da empresa

Cálculos básicos de análise financeiro 30 10 X

13 O proceso de auditoría na
empresa

Concepto e normas básicas de auditoría 6 5 X

Total: 188

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Proceso contable de operacións comerciais. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Operacións comerciais de existencias, compras e vendas. 10,011.1 Caracterizar as definicións e relacións contables establecidas nos 1
Normalización. PXC Pemes. Existencias 10,0 grupos, subgrupos e contas do
PXC relativas ó desenrolo da súa actividade referente as existencias

1.2 Rexistrar, en asentos de partida dobre, aplicando as normas de rexistro e
valoracións das operacións máis habituáis relacionadas coas existencias

1.3 Contabilizar o IVE derivado das operacións de compravenda en todalas
situacións que se poidan presentar

1.4 Verificar ó traspaso da información entre as distintas fontes de datos
contables

1.5 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantís que esixe o PXC,
referente as existencias, indicando a clase de operación que representan

Operacións de xestión corrente. 10,022.1 Comprender a importancia dos gastos e ingresos da explotación dentro
das operacións realizadas polas empresas

2.2 Diferenciar correctamente os conceptos de gasto e pago, e ingreso e
cobro

2.3 Identificar os distintos tipos de gastos e ingresos de explotación que se
poidan orixinar na actividade normal das empresas

2.4 Coñecer as principais contas de gastos e ingresos de explotación que
aparecen no PXC de pemes e o seu movemento contable

2.5 Contabilizar correctamente os distintos gastos e ingresos de explotación,
empregando as contas que propón no PXC de Pemes

2.6 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantis que esixe o PXC
de Pemes, indicando a clase de operación que representan

2.7 Verificar o traspaso da información entre as diferentes fontes de datos
contables

Operacións de cobros e pagos. 10,033.1 Identificar as principais contas relacionadas cos acredores e deudores 1
Dereitos de cobro e pago da actividade comercial 10,0 por operacions
comerciais que aparecen no PXC de Pemes

3.2 Analizar as contas máis representativas relacionadas cos acredores e
deudores comerciais e realizar as correspondentes anotacions contables

3.3 Comprender o concepto de periodificación contable e a sua
contabilización

3.4 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantís que esixe o PXC
de Pemes, indicando a clase de operación que representan.

3.5 Verificar o traspaso da información entre as distintas fontes de datos
contables.

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas ofimáticos mercantís•

N 5 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas ofimáticos mercantís•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións mercantís básicas•

S 25 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións mercantís básicas•

S 7 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantil básica•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligacións dos programas ofimáticos•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Deterioros das operacións mercantís
básicas

•

S 5 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.4 - Operacións básicas do peche
contable

•

S 10 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

PE.5 - Operacións básicas do peche
contable

•

S 17 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.6 - Libros contables básicos do exercizo
económico

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.6 - Programas mercantís ofimáticos•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Proceso contable por operacións comerciais.

 Contas de persoal: contas relacionadas coa Administración pública.

 Provisións de tráfico.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Operacións comerciais de
existencias, compras e
vendas. - Contabilización
según o PXC: existencias,
compras e vendas

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.2 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.3 - Documentación
mercantil básica

•

LC.4 - Ligacións dos
programas ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.2 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.3 - Deterioros das
operacións mercantís
básicas

•

PE.4 - Operacións
básicas do peche
contable

•

PE.5 - Operacións
básicas do peche
contable

•

PE.6 - Libros contables
básicos do exercizo
económico

•

10,0Operacións de xestión
corrente. - Contabiliazación
según o PXC doutros
gastos e ingresos da
explotación.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

LC.1 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.2 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.3 - Documentación
mercantil básica

•

LC.4 - Ligacións dos
programas ofimáticos

•

LC.6 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.2 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.5 - Operacións
básicas do peche
contable

•

PE.6 - Libros contables
básicos do exercizo
económico

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Operacións de cobros e
pagos. - Contabilización
dos dereitos de
cobros/pagos comerciais.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.2 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.3 - Documentación
mercantil básica

•

LC.4 - Ligacións dos
programas ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.2 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.3 - Deterioros das
operacións mercantís
básicas

•

PE.5 - Operacións
básicas do peche
contable

•

PE.6 - Libros contables
básicos do exercizo
económico

•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Proceso contable do inmobilizado Material. 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O inmobilizado material e inversións inmobiliarias 21,011.1 Diferenciar un gasto dun inversión

1.2 Coñecer as principais contas do inmobilizado material e as inversións
inmobiliarias

1.3 Analizar as distintas maneiras de adquisición e alleamento dun
inmobilizado material

1.4 Entender o concepto de amortización

1.5 Contabilizar correctamente as perdas de valor do inmobilizado material

1.6 Entender e aplicar correctamente as normas de rexistro e valoración
relativas o inmobilizado material

1.7 Rexistrar calqueira operación relativa a un inmobilizado material

1.8 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantis que esixe o PXC,
indicando a clase de operación que representan

1.9 Verificar o traspaso da información entre as distintas fontes de datos

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 3 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas mercantís ofimáticos•

N 3 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas mercantís ofimáticos•

S 6 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións mercantís básicas•

S 20 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións mercantís básicas do I.
Material

•

S 5 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantíl básica de
inm. material

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligazóns dos programas ofimáticos•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Dereterioro de Inmobilizado Material•

S 5 CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. LC.6 - Supostos de cálculo de amortizacións•

S 10 CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. PE.4 - Supostos de cálculo de
amortizacións

•

S 10 CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta. PE.5 - Supostos de amortizacións•

S 10 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.6 - Operacións básicas do peche
referente o inm. material

•

S 7 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.7 - Documentos básicos de inmobilizado
material

•

S 5 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.7 - Supostos de inm. material reflexados
nos Libros contables

•

S 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.8 - Programas mercantís ofimáticos•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Proceso contable do inmobilizado material e intanxible.

 Perdas sistemáticas de valor. Amortización. Perdas asistemáticos reversibles. Provisións. Perdas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

21,0O inmobilizado material e
inversións inmobiliarias -
Estudio do PXC :
inmobilizado material e
inversiones inmobiliarias.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.2 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.3 - Documentación
mercantíl básica de inm.
material

•

LC.4 - Ligazóns dos
programas ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Supostos de
cálculo de amortizacións

•

LC.7 - Documentos
básicos de inmobilizado
material

•

LC.8 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
mercantís básicas

•

PE.2 - Operacións
mercantís básicas do I.
Material

•

PE.3 - Dereterioro de
Inmobilizado Material

•

PE.4 - Supostos de
cálculo de amortizacións

•

PE.5 - Supostos de
amortizacións

•

PE.6 - Operacións
básicas do peche
referente o inm. material

•

PE.7 - Supostos de inm.
material reflexados nos
Libros contables

•

21,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proceso contable do inmobilizado Intanxible. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inmobilizado Intanxible 10,011.1 Proceso contable do inmobilizado Intanxible

1.2 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado.

1.3 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das
aplicacións N 2 informáticas que cumpra empregar para a contabilización

1.4 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais
establecidas S 5 nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PX

1.5 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis
habituais S 20 relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente

1.6 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC,
indicando a clase S 9 de operación que representan

1.7 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables.

1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos.

1.9 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda.

1.10 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais

1.11 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado.

1.12 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización
técnica proposta.

1.13 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable

1.14 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se
xeran nun S 8 ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

1.15 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións
derivadas do S 7 exercicio económico que sexan necesarias

1.16 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas mercantís ofimáticos•

N 2 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas mercantís ofimáticos•

S 5 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións mercantís do inm.
intanxible

•

S 20 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións mercantís do inm.
intanxible

•

S 9 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentos mercantís do inm.
intanxible

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligazóns dos programas ofimáticos•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

S 9 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Supostos de deterioros do
inmobilizado  intanxible

•

S 5 CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. PE.4 - Supostos de cálculo de
amortizacións

•

S 9 CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. PE.5 - Supostos de cálculo de
amortizacións

•

S 9 CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta. PE.6 - Supostos de amortizacións•

S 9 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.7 - Operacións básicas do peche
referente o inm. intanxible

•

S 8 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.6 - Documentos básicos de inmobilizado
intanxible

•

S 7 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.8 - Supostos de inm. intanxible
reflexados nos Libros contables

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.7 - Programas mercantís ofimáticos•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Proceso contable do inmobilizado material e intanxible.

 Perdas sistemáticas de valor. Amortización. Perdas asistemáticos reversibles. Provisións. Perdas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Inmobilizado Intanxible -
Estudio do PXC :
inmobilizado intanxible

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.2 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.3 - Documentos
mercantís do inm.
intanxible

•

LC.4 - Ligazóns dos
programas ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Documentos
básicos de inmobilizado
intanxible

•

LC.7 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
mercantís do inm.
intanxible

•

PE.2 - Operacións
mercantís do inm.
intanxible

•

PE.3 - Supostos de
deterioros do
inmobilizado  intanxible

•

PE.4 - Supostos de
cálculo de amortizacións

•

PE.5 - Supostos de
cálculo de amortizacións

•

PE.6 - Supostos de
amortizacións

•

PE.7 - Operacións
básicas do peche
referente o inm.
intanxible

•

PE.8 - Supostos de inm.
intanxible reflexados nos
Libros contables

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Proceso contable dos instrumentos financeiros de activo. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os activos financeiros. 20,011.1 Coñecer o concepto de activo financeiro

1.2 Coñecer as diferenzas entre activos e pasivos financeiros

1.3 Diferenciar as categorías con que o PXC de Pemes clasifica os
instrumentos financeiros a efectos valorativos

1.4 Coñecer as normas de valoración das distintas categorías de
instrumentos financeiros

1.5 Aplicar as normas de valoración para contabilizar as distintas carteiras

1.6 Contabilizar a periodificación dos gastos e ingresos financeiros e
comprender cómo repercute no cálculo de resultados

1.7 Clasificar os tipos de documentos mercantis que esixe o PXC de Pemes,
indicando a clase de operación que representan

1.8 Verificar o traspaso de información entre as distintas fontes de datos
contables

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas ofimáticos mercantís•

N 5 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas ofimáticos mercantís•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións básicas de pasivos
financeiros

•

S 25 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións básicas de pasivos
financeiros

•

S 10 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantíl de pasivos
financeiros

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligazóns de programas ofimáticos N
2 mercantís

•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Calculáronse e contabilizáronse as
correccións de valor que proceda

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.4 - Suposto de deterioros de pasivos
financeiros

•

S 10 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.6 -  Documentación de activos
financeiros

•

S 10 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.5 - Suùestos de activos financeiros
reflexados nos libros contables

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.7 - Programas mercantís ofimáticos•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 0Rexistro contable da tesouraría.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Rexistro contable das operacións financeiras.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Os activos financeiros. -
EStudo de PXC.
Instrumentos financeiros

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exerciciose supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Programas mercantis
ofimáticos

•

Libro de texto e
apuntes

•

LC.1 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.2 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.3 - Documentación
mercantíl de pasivos
financeiros

•

LC.4 - Ligazóns de
programas ofimáticos N
2 mercantís

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 -  Documentación
de activos financeiros

•

LC.7 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Operacións
básicas de pasivos
financeiros

•

PE.2 - Operacións
básicas de pasivos
financeiros

•

PE.3 - Calculáronse e
contabilizáronse as
correccións de valor que
proceda

•

PE.4 - Suposto de
deterioros de pasivos
financeiros

•

PE.5 - Suùestos de
activos financeiros
reflexados nos libros
contables

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Proceso contable dos instrumentos financeiros de pasivo. Financiación allea. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Instrumentos financeiros de pasivo. Fontes de financiación. 12,011.1 Coñecer o concepto de pasivo financeiro

1.2 Diferenciar os diferentes instrumentos de pasivo financeiros. Ptamos,
cdtos, empréstito, fianzas y depósitos

1.3 Coñecer as normas de valoración dos pasivos financeiros

1.4 Aplicar as normas de valoración para contabilizar os pasivos financeiros

1.5 Contabilizar a periodificación dos gastos e ingresos financeiros e
comprender cómo repercute no calculo de resultados

1.6 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantis que esixe o PXC
de Pemes, indicando a clase de operación que representan

1.7 Verificar o traspaso da información entre as diferentes fontes de datos
contables

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas ofimáticos mercantís•

N 2 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas ofimáticos mercantís•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións básicas de pasivos
financeiros

•

S 25 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións básicas de pasivos
financeiros

•

S 10 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantíl de pasivos
financeiros

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligazóns de programas ofimáticos
mercantís

•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Suposto de deterioros de pasivos
financeiros

•

S 10 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.4 - Suposto para operacións básicas de
peche de pasivos financeiros

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.6 - Documentos mercantís de pasivos
financeiros

•

S 10 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.5 - Supostos de operacións básicas de
peche contable de pasivos financeiros

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.7 - Programas ofimáticos mercantís•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Fontes de financiamento alleas.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Instrumentos financeiros de
pasivo. Fontes de
financiación. - Estudo PXC.
Pasivos finaceiros.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.2 - Programas
ofimáticos mercantís

•

LC.3 - Documentación
mercantíl de pasivos
financeiros

•

LC.4 - Ligazóns de
programas ofimáticos
mercantís

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Documentos
mercantís de pasivos
financeiros

•

LC.7 - Programas
ofimáticos mercantís

•

PE.1 - Operacións
básicas de pasivos
financeiros

•

PE.2 - Operacións
básicas de pasivos
financeiros

•

PE.3 - Suposto de
deterioros de pasivos
financeiros

•

PE.4 - Suposto para
operacións básicas de
peche de pasivos
financeiros

•

PE.5 - Supostos de
operacións básicas de
peche contable de
pasivos financeiros

•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Proceso contable dos instrumentos de patrimonio. Financiación básica 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Instrumentos de patrimonio. Financiación básica. 12,011.1 Diferenciar entre financiación propia e allea

1.2 Comprender de onde e cómo se xeneran os recursos propios

1.3 Coñecer e contabilizar os distintos tipos de subvencións, donación e
legado

1.4 Coñecer a problemática contable en torno as contas de capital

1.5 Clasificar os diferentes tipos de documentos mercantis que esixe o PXC
de Pemes, indicando a clase de operación que representan

1.6 Comprender a estructura finaceira da empresa

1.7 Verificar o traspaso da información entre as diferentes fontes de datos
contables

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas mercantís ofimáticos•

N 2 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións básicas do patrimonio
neto

•

S 25 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións básicas do patrimonio
neto

•

S 10 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantil referida o
patrimonio neto

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Ligazóns dos programas ofimáticos•

N 2 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

S 9 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.3 - Deterioros referentes o patrimonio
neto

•

S 9 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.4 - Supostos de operacións do peche
referidas o patrimonio neto

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 9 CA2.7 Rexistrouse a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións
propostas.

PE.5 - Supostos de distribucion de
beneficios

•

S 9 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.6 - Documentos mercantís referidos o
patrimonio neto

•

S 9 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.6 - Supostos de patrimonio neto nos
libros contables

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.7 - Programas ofimáticos mercantís•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Fondos propios e creación da empresa.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Instrumentos de patrimonio.
Financiación básica. -
Estudo PXC. Cuentas de
Neto.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver duda

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.2 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.3 - Documentación
mercantil referida o
patrimonio neto

•

LC.4 - Ligazóns dos
programas ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Documentos
mercantís referidos o
patrimonio neto

•

LC.7 - Programas
ofimáticos mercantís

•

PE.1 - Operacións
básicas do patrimonio
neto

•

PE.2 - Operacións
básicas do patrimonio
neto

•

PE.3 - Deterioros
referentes o patrimonio
neto

•

PE.4 - Supostos de
operacións do peche
referidas o patrimonio
neto

•

PE.5 - Supostos de
distribucion de beneficios

•

PE.6 - Supostos de
patrimonio neto nos
libros contables

•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Operacións derivadas do fin do exercizo económico. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). SI

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Peche do exercicio económico 6,011.1 Analizar as operacións que se realizan o final do exercizo

1.2 Comprender a finalidade das operacións de prepeche

1.3 Realizar os asentos derivados das amortizacións, periodificacións,
correcións propias do peche

1.4 Obter o resultado por medio do proceso de regularización

1.5 Rexistrar a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións
propotas

1.6 Rexistrar nos libros obrigatorios todalas operacións derivadas do exercizo
económico que sexan necesarias

1.7 Rexistrar en soporte informático as operacións dun ciclo económico
completo, contidos nos documentos soportes.

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

TO.1 - Programas mercantís ofimáticos•

N 1 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.1 - Programas mercantís ofimáticos•

S 5 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Operacións básicos do peche
contable: reclasificacións, periodificación,
regularización

•

S 10 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Operacións básicos do peche
contable: reclasificacións, periodificación,
regularización

•

S 5 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.2 - Documentación mercantíl referida ó
peche contable

•

N 2 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.3 - Ligazóns dos programas ofimáticos•

S 4 CA1.7 Identificouse a estrutura e o xeito de elaboración do balance de comprobación de
sumas e saldos.

PE.3 - Supostos de exercizos económicos
completos e elaboración do balance de
comprobación

•

N 1 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.4 - Programas mercantís informáticos•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. PE.4 - Supostos con Deterioros referentes
os diferentes grupos contables

•

S 5 CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. PE.5 - Supostos de exercizo económico
completo con cálculo das amortizacións

•

S 5 CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. PE.6 - Supostos de exercizo económico
completo con cálculo das amortizacións

•

S 8 CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta. PE.7 - Supostos de exercizo económico
completo con cálculo das amortizacións

•

S 8 CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. PE.8 - Suposto de exericizo económico
completo con axustes de periodificación

•

S 15 CA2.6 Obtívose o resultado por medio do proceso de regularización. PE.9 - Suposto de exercizo económico
completo con cálculo do resultado do
exercizo

•

S 4 CA2.7 Rexistrouse a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións
propostas.

PE.10 - Suposto dun exercizo económico
completo con distribución de resultado
contable

•

S 10 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.5 - Contabilización en soporte
informático de documentos mercantís
básicos

•

S 4 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.11 - Rexistro a través dun suposto de
exercizo económico completo nos diferentes
libros contables

•

N 2  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.6 - Programas mercantís informáticos•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

  Balances de comprobación de sumas e saldos.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Proceso de regularización.

 Perdas sistemáticas de valor. Amortización. Perdas asistemáticos reversibles. Provisións. Perdas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor.

 Provisións de tráfico.

 Periodización contable: rexistros contables do imposto sobre sociedades.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Peche do exercicio
económico - Cierre de libros
contables

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.2 - Documentación
mercantíl referida ó
peche contable

•

LC.3 - Ligazóns dos
programas ofimáticos

•

LC.4 - Programas
mercantís informáticos

•

LC.5 - Contabilización en
soporte informático de
documentos mercantís
básicos

•

LC.6 - Programas
mercantís informáticos

•

PE.1 - Operacións
básicos do peche
contable:
reclasificacións,
periodificación,
regularización

•

PE.2 - Operacións
básicos do peche
contable:
reclasificacións,
periodificación,
regularización

•

PE.3 - Supostos de
exercizos económicos
completos e elaboración
do balance de
comprobación

•

PE.4 - Supostos con
Deterioros referentes os
diferentes grupos
contables

•

PE.5 - Supostos de
exercizo económico
completo con cálculo das
amortizacións

•

PE.6 - Supostos de
exercizo económico
completo con cálculo das
amortizacións

•

PE.7 - Supostos de
exercizo económico
completo con cálculo das
amortizacións

•

PE.8 - Suposto de
exericizo económico
completo con axustes de
periodificación

•

PE.9 - Suposto de
exercizo económico
completo con cálculo do
resultado do exercizo

•

PE.10 - Suposto dun
exercizo económico
completo con distribución
de resultado contable

•

PE.11 - Rexistro a través
dun suposto de exercizo

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

económico completo nos
diferentes libros
contables

TO.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

6,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Elaboración e depósito das Contas Anuais. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables derivados das operacións de transcendencia económico-financeiras dunha empresa, cumprindo os
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). NO

RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin do exercicio económico con base na información e na documentación dun ciclo económico completo,
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. NO

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, aplicando a lexislación mercantil. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As contas anuais 5,011.1 Valorar a importancia das Contas Anuais como instrumento de
comunicación interna e externa e de información pública

1.2 Cumprimentar os formularios dacordo coa lexislación mercantil e
empregando ferramentas informáticas

1.3 Determinar a estructura da conta de Perdas e Ganancias, diferenciando
os distintos tipos de resultado que a integran

1.4 Determinar a estructura do Balance de Situación , indicando as relacións
entre os diferentes epígrafes

1.5 Establecer a estructura da memoria, estado de cambios no patrimonio
neto e estado de fluxos de efectivo

1.6 Confeccionar as contas anuais aplicando os criterios do PXC

1.7 Determinar os libros contables obxecto de legalización para a súa
presentación antes os organismos correspondentes

1.8 Verificar os prazos de presentación legalmente establecidos nos
organismos oficiaís correspondentes

5TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu
funcionamento.

LC.1 - Programas mercantís ofimáticos•

N 1 CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións
informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

LC.2 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas
nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

PE.1 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuais

•

S 10 CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais
relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

PE.2 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuais

•

S 10 CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase
de operación que representan.

LC.3 - Documentación mercantíl básica
referente as contas anuais

•

N 1 CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. LC.4 - Programas mercantís ofimáticos•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.5 - Programas mercantís ofimáticos•

N 1 CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun
ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

LC.6 - Programas mercantís ofimáticos•

S 15 CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do
exercicio económico que sexan necesarias.

PE.3 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

N 1  CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.7 - Programas mercantís ofimáticos•

S 10 CA3.1 Determinouse a estrutura da conta de perdas e ganancias, diferenciando os tipos de
resultado que integran.

PE.4 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

S 10 CA3.2 Determinouse a estrutura do balance de situación indicando as relacións entre as
epígrafes.

PE.5 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

S 9 CA3.3 Estableceuse a estrutura da memoria, o estado de cambios no patrimonio e o estado
de fluxos de efectivo.

PE.6 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

S 9 CA3.4 Confeccionáronse as contas anuais aplicando os criterios do PXC e utilizáronse as
aplicacións informáticas correspondentes.

PE.7 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

N 1 CA3.5 Determináronse os libros contables obxecto de legalización para a súa presentación
ante os organismos correspondentes.

PE.8 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

N 1 CA3.6 Verificáronse os prazos de presentación legalmente establecidos nos organismos
oficiais correspondentes.

PE.9 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuai

•

N 1 CA3.7 Cubríronse os formularios de acordo coa lexislación mercantil, utilizando aplicacións
informáticas.

LC.8 - Programas mercantís ofimáticos•

N 1 CA3.8 Comprobouse a veracidade e a integridade da información contida nos ficheiros
xerados pola aplicación informática.

LC.9 - Programas mercantís ofimáticos•

S 5 CA3.9 Valorouse a importancia das contas anuais como instrumentos de comunicación
interna e externa, e información pública.

PE.10 - Suposto de exercizo económico
completo incluído a elaboración das contas
anuais

•

N 1  CA3.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. LC.10 - Programas mercantís ofimáticos•

N 1  CA3.11 Valorouse a aplicación das normas de protección de datos no proceso contable. LC.11 - Programas mercantís ofimáticos•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Resultado contable.

 Rexistro dos libros contables.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 Comunicación da información contable.

 Contas anuais: normas para a súa elaboración.

 Balance de situación.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Conta de perdas e ganancias.

 Estado de cambios no patrimonio neto.

 Estado de fluxos de efectivo.

 Memoria.

 Depósito e publicación das contas anuais.

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0As contas anuais -
Formulación das contas
anuais.

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.2 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.3 - Documentación
mercantíl básica
referente as contas
anuais

•

LC.4 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.5 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.6 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.7 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.8 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.9 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.10 - Programas
mercantís ofimáticos

•

LC.11 - Programas
mercantís ofimáticos

•

PE.1 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuais

•

PE.2 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuais

•

PE.3 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.4 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.5 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.6 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.7 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

PE.8 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.9 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuai

•

PE.10 - Suposto de
exercizo económico
completo incluído a
elaboración das contas
anuais

•

5,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Impostos locais e ITP e AXD 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao de sociedades e ao imposto sobre a renda das
persoas físicas, aplicando a normativa de carácter mercantil e fiscal. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Impostos locais e ITP e AXD 6,011.1 Analizar a normativa fiscal vixente e as normas aplicables a cada imposto

1.2 Seleccionar o modelo da Facenda Pública para liquidalos

1.3 Identificar os prazos para cumprir coas obrigas fiscais

1.4 Realizar os cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios
dos impostos que gravan a actividade económica

1.5 Cumprimentar a documentación correspondente para a súa liquidación

1.6 Xenerar ficheiros para envío telemático

1.7 Relacionar aspectos contables con aspectos tributarios

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto. PE.1 - Conceptos da normativa fiscal•

S 10 CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o
procedemento de declaración-liquidación dos impostos.

LC.1 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e rechear os modelos fiscais

•

S 2 CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas
fiscais.

PE.2 - Concepto dos prazos fiscais•

S 50 CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos
impostos que gravan a actividade económica.

LC.2 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e rechear os modelos fiscais

•

S 20 CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos
utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.

LC.3 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e rechear os modelos fiscais

•

N 2 CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con
valoración da eficiencia desta vía.

LC.4 - Rechear os documentos
telemáticamente

•

N 2 CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios. PE.3 - Distinción de criterio contable e fiscal•

S 10 CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas
fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes.

PE.4 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e rechear os modelos fiscais

•

N 2  CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento
das obrigas fiscais.

PE.5 - Coñecementos das faltas fiscais•

100TOTAL
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4.9.e) Contidos

Contidos

 Impostos locais sobre actividades económicas.

 Documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos.

 Aplicacións informáticas de liquidación de impostos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Impostos locais e ITP e
AXD - Estudo dos tributos
que afectan a actividade
empresarial

Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

•

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

•

Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e rechear os
modelos fiscais

•

LC.2 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e rechear os
modelos fiscais

•

LC.3 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e rechear os
modelos fiscais

•

LC.4 - Rechear os
documentos
telemáticamente

•

PE.1 - Conceptos da
normativa fiscal

•

PE.2 - Concepto dos
prazos fiscais

•

PE.3 - Distinción de
criterio contable e fiscal

•

PE.4 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e rechear os
modelos fiscais

•

PE.5 - Coñecementos
das faltas fiscais

•

6,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 IRPF 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao de sociedades e ao imposto sobre a renda das
persoas físicas, aplicando a normativa de carácter mercantil e fiscal. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O imposto sobre a renda 20,011.1 Analizar a normativa fiscal vixente e as normas aplicables o IRPF

1.2 Seleccionar o modelo da Facenda Pública para liquidalo

1.3 Identificar os prazos para cumprir coas obrigas fiscais

1.4 Realizar os cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios
dos impostos que este imposto

1.5 Cumprimentar a documentación correspondente para a súa liquidación

1.6 Xenerar ficheiros para envío telemático

1.7 Relacionar os conceptos contables cos aspectos fiscais

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto. PE.1 - Concepto da normativa fiscal•

S 10 CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o
procedemento de declaración-liquidación dos impostos.

LC.1 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

N 2 CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas
fiscais.

PE.2 - Concepto de prazos fiscais•

S 50 CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos
impostos que gravan a actividade económica.

LC.2 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

S 20 CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos
utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.

LC.3 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

N 2 CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con
valoración da eficiencia desta vía.

LC.4 - Rechear os documentos
telemáticamente

•

N 2 CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios. PE.3 - Distinción dos conceptos de criterio N
2 fiscal y contable

•

S 10 CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas
fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes.

PE.4 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

S 2  CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento
das obrigas fiscais.

PE.5 - Coñecementos das faltas fiscais•

100TOTAL
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4.10.e) Contidos

Contidos

 Imposto sobre a renda das persoas físicas: métodos de cálculo da base impoñible; réximes especiais; xestión do imposto.

 Documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos.

 Aplicacións informáticas de liquidación de impostos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0O imposto sobre a renda -
Calcular e liquidar o IRPF

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

LC.2 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

LC.3 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

LC.4 - Rechear os
documentos
telemáticamente

•

PE.1 - Concepto da
normativa fiscal

•

PE.2 - Concepto de
prazos fiscais

•

PE.3 - Distinción dos
conceptos de criterio N 2
fiscal y contable

•

PE.4 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

PE.5 - Coñecementos
das faltas fiscais

•

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

N.º Título da UD Duración

11 Imposto sobre Sociedades 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao de sociedades e ao imposto sobre a renda das
persoas físicas, aplicando a normativa de carácter mercantil e fiscal. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Imposto de sociedades 10,011.1 Analizar a normativa fiscal vixente e as normas aplicables o IS

1.2 Seleccionar o modelo da Facenda Pública para liquidalo

1.3 Identificar os prazos para cumprir coas obrigas fiscais

1.4 Realizar os cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios
dos impostos que este imposto

1.5 Cumprimentar a documentación correspondente para a súa liquidación

1.6 Xenerar ficheiros para envío telemático

1.7 Relacionar os conceptos contables cos aspectos tributarios

1.8 Diferenciar entre resultado contable e fiscal e procedementos para a súa
conciliación

1.9 Contabilizar os feitos contables relacionados coas obrigas fiscais,
incluíndo os axustes correspondentes

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto. PE.1 - Conceptos da normativa fiscal•

S 5 CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o
procedemento de declaración-liquidación dos impostos.

LC.1 - Supostos prácticos da liquidación do
imposto e rechear os modelos de facenda

•

N 2 CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas
fiscais.

PE.2 - Conceptos dos prazos fiscais•

S 40 CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos
impostos que gravan a actividade económica.

LC.2 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

S 20 CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos
utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.

LC.3 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

N 1 CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con
valoración da eficiencia desta vía.

LC.4 - Rechear os documentos
telemáticamente

•

N 2 CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios. PE.3 - Distinción dos criterios contables e
fiscais

•

S 16 CA1.8 Diferenciouse entre resultado contable e resultado fiscal, e especificáronse os
procedementos para a conciliación de ambos.

PE.4 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas
fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes.

PE.5 - Supostos prácticos de liquidación do
imposto e cubrir o modelo de facenda

•

N 2  CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento
das obrigas fiscais.

PE.6 - Coñecementos das faltas fiscais•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Imposto sobre sociedades: xestión do imposto.

 Desenvolvemento xeral do cálculo do imposto: contabilidade e imposto de sociedades.

 Documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos.

 Aplicacións informáticas de liquidación de impostos.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Imposto de sociedades -
Calcular e liquidar o IS

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Libro de texto e
apuntes

•

Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Supostos
prácticos da liquidación
do imposto e rechear os
modelos de facenda

•

LC.2 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

LC.3 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

LC.4 - Rechear os
documentos
telemáticamente

•

PE.1 - Conceptos da
normativa fiscal

•

PE.2 - Conceptos dos
prazos fiscais

•

PE.3 - Distinción dos
criterios contables e
fiscais

•

PE.4 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

PE.5 - Supostos
prácticos de liquidación
do imposto e cubrir o
modelo de facenda

•

PE.6 - Coñecementos
das faltas fiscais

•
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10,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Análise da situación económicofinanceira e patrimonial da empresa 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora informes de análise sobre a situación económico-financeira e patrimonial dunha empresa, interpretando os estados contables. SI

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise económico-financeira do patrimonio 30,011.1 Definir as funcións dos análises económico-financeiro, patrimonial e de
tendencia e proxección, establecendo as súas diferenzas

1.2 Seleccionar a información relevante para o análise dos estados contables
ca proporcionan

1.3 Identificar os instrumentos de análise máis significativos, describindo a
súa función

1.4 Calcular as diferenzas, os porcentaxes, os índices e os ratios máis
relevantes para o análise económico, financeiro e de tendencia e proxección

1.5 Realizar un informe sobre a situación económico-financeira da empresa,
derivada dos cálculos realizados, comparándoa cos exercizos anteriores e
coa media do sector

1.6 Obter conclusións con respecto á liquidez, a solvencia, a estructura
financeira e as rentabilidades da empresa

1.7 Valorar a importancia do análise dos estados contables para a toma de
decisións na empresa e a súa repercusión con respecto ós implicados na
mesma

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Definíronse as funcións das análises económico-financeira, patrimonial e de
tendencia e proxección, e establecéronse as súas diferenzas.

PE.1 - - Conceptos da función do
análiseeconómico financeiro

•

S 5 CA1.2 Seleccionouse a información salientable para a análise dos estados contables que a
proporcionan.

PE.2 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

S 5 CA1.3 Identificáronse os instrumentos de análise máis significativos e describiuse a súa
función.

PE.3 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

S 40 CA1.4 Calculáronse as diferenzas, as porcentaxes, os índices e as razóns máis salientables
para a análise económica, financeira e de tendencia e proxección.

PE.4 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

S 20 CA1.5 Realizouse un informe sobre a situación económico-financeira da empresa derivada
dos cálculos realizados, en comparación cos exercicios anteriores e coa media do sector.

PE.5 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

S 20 CA1.6 Obtivéronse conclusións con respecto á liquidez, a solvencia, a estrutura financeira e
as rendibilidades da empresa.

PE.6 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

N 4 CA1.7 Valorouse a importancia da análise dos estados contables para a toma de decisións
na empresa e a súa repercusión con respecto aos implicados nesta (stakeholders).

PE.7 - Supostos de cálculo financeiro dunha
empresa e a súa interpretación

•

N 4 CA1.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes. LC.1 -  Suposto a través das aplicacións
informáticas

•

100TOTAL
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4.12.e) Contidos

Contidos

 Obxectivo da análise dos estados contables.

 Clasificación funcional do balance.

 Análises patrimonial, financeira a través de razóns e económica.

 Aplicacións informáticas de análise dos estados contables.

 Indicadores de calidade nos procesos de análise da información contable

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Análise económico-
financeira do patrimonio -
Cálculo do análise
económico-financeiro

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

• Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

• Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 -  Suposto a través
das aplicacións
informáticas

•

PE.1 - - Conceptos da
función do
análiseeconómico
financeiro

•

PE.2 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

PE.3 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

PE.4 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

PE.5 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

PE.6 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

PE.7 - Supostos de
cálculo financeiro dunha
empresa e a súa
interpretación

•

30,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 O proceso de auditoría na empresa 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza o proceso de auditoría na empresa e describe o seu propósito dentro do marco normativo español. SI

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A auditoría na empresa 6,011.1 Determinar o concepto de auditoría, as súas clases (interna e externa) e
o seu propósito

1.2 Sinalar os órganos e a normativa vixente que atañe á auditoría en
España

1.3 Verificar as responsabilidades dos auditores

1.4 Secuenciar as fases dun proceso de auditoría e os fluxos de información
que se xeneran en cada un deles

1.5 Determinar as partes dun informe de auditoría

1.6 Valorar a importancia da obrigatoriedade dun proceso de auditoría

1.7 Valorar a importancia da colaboración do persoal da empresa nun
proceso de auditoría

1.8 Recoñecer as tarefas que debe realizar a empresa na auditoría, tanto
interna como externa

1.9 Contabilizar os axustes e as correccións contables derivados das
propostas do informe de auditoría

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Delimitouse o concepto de auditoría, as súas clases (interna e externa) e o seu
propósito.

PE.1 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

N 5 CA2.2 Sinaláronse os órganos e a normativa que atinxen a auditoría en España. PE.2 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

S 10 CA2.3 Verificáronse as facultades e as responsabilidades dos auditores. PE.3 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

N 5 CA2.4 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de auditoría e os fluxos de
información que se xeran en cada un.

PE.4 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

N 5 CA2.5 Determináronse as partes dun informe de auditoría. PE.5 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

S 10 CA2.6 Valorouse a importancia da obrigatoriedade dun proceso de auditoría. PE.6 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

N 5 CA2.7 Valorouse a importancia da colaboración do persoal da empresa nun proceso de
auditoría.

PE.7 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•

S 10 CA2.8 Recoñecéronse as tarefas que debe realizar a empresa nun proceso de auditoría
interna ou externa.

PE.8 - Conceptos básicos do proceso da
auditoría

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA2.9 Contabilizáronse os axustes e as correccións contables derivadas de propostas do
informe de auditoría.

LC.1 - Supostos básicos de axustes
contables

•

100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Auditoría: definición, obxecto e clasificación. Auditoría en España. Normas de auditoría. Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

 Obrigatoriedade e responsabilidade da empresa nun proceso de auditoría.

 Fases e contido da auditoría.

 Réxime de habilitación dos auditores. Facultades e responsabilidades dos auditores. Nomeamento dos auditores.

 Axustes e correccións contables.

 Informe dos auditores de contas.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A auditoría na empresa - O
proceso de auditoría na
empresa

Ler o contido referente
a actividade e facer un
esquema

•

Explicacion da teoria e
dos exerccicios
prácticos tanto do libro
como dos facilitados
pola profesora.
Proxectar esquemas ee
exercicios feitros.
Resolver dudas e
propoñer proba escrita

•

Exercicios e supostos
resoltos

• Recursos de aula entre
os que se atopan os
equipos informáticos
conectados a Internet,
proxector, pizarra,
materia de oficina,.. etc.

•

Libro de texto e
apuntes

•

Programas mercantís
ofimáticos

•

LC.1 - Supostos básicos
de axustes contables

•

PE.1 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.2 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.3 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.4 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.5 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.6 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.7 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

PE.8 - Conceptos
básicos do proceso da
auditoría

•

6,0TOTAL
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Os contidos mínimos están especificados en cada unha das unidades didácticas, e para o proceso de avaliación do aprendizaxe programado

atenderase a os seguintes criterios:

- Notas trimestrais de avaliación.

A nota trimestral calcularase, en base a 2 conceptos, da seguinte maneira:

Probas obxectivas (exames). A nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre ponderará nun 90% da nota trimestral de avaliación.

A participación dará unha puntuación máxima de 1 puntos e valorase: a realización de exercicios, a  participación en clase e a realización de

traballos e outras actividades propostos polo/a profesor/a, qu ponderará un 10%.

Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a deberá ter unha nota global de 5 ou superior e ter aprobadas todas as probas obxectivas

realizadas.

Se a nota global resultante é de 5 ou superior e ten suspensa algunha proba obxectiva a nota trimestral será de 4

Se a nota global é menor que 5 e se ten aprobadas todas as probas obxectivas, a nota trimestral será a nota global obtida. Os alumnos  deberán

mellorar nota nalgunha das probas obxectivas na contía suficiente para obter unha nota global de 5 ou superior.

- Nota final.

Para superar o módulo o alumno deberá ter unha nota de 5 ou superior en todas as probas obxectivas realizadas.

As probas obxectivas non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva final. Nesta proba só é necesario recuperar as partes non

superadas durante o curso.

A nota final será a media das notas trimestrais. Estas notas trimestrais estarán modificadas en función das notas obtidas nas partes recuperadas

na proba obxectiva final.

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

Como xa se indicou dependendo da valoración global do alumno/a, grado de esforzo, interese, etc. a profesora, nun principio, realizará

recuperacións para cada un dos exames. No exame final cada alumno/a tería que recuperar as partes non superadas o longo do curso.

Respecto as actividades de recuperación, durante o tempo que se marque dende a finalización do remate do módulo ata a proba final faranse

actividades  que consistirán na resolución de cuestionarios, solución de casos prácticos e problemas, traballos, etc., e dicir, un traballo de reforzo

do visto no curso, só que se poderá atender dun xeito máis pormenorizado ós/as alumnos/as o ser o número máis reducido e coñecer as súas

principais deficiencias e dificultades. Lémbrase que para superar o módulo teñen que ter as unidades didácticas superadas positivamente, é dicir,

con só unha non superada o módulo quedará avaliado negativamente.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Desenrolo da proba terá unha parte práctica e outra teórica.

-Parte teorica:

Proba con 40 preguntas tipo "test" (elexir unha solución entre varias alternativas das cales unha única será a resposta válida ).

Esta primeira parte da proba, que terá carácter eliminatorio, cualificarase de cero a dez puntos e para a súa superación deberase obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Para o cálculo da cualificación seguirase o seguinte sistema:

1. Cada pregunta contestada correctamente vale 0,25 puntos.

2. Os erros restan: cada erro resta 0,25 puntos.

3. As preguntas non contestadas nin puntúan nin restan

- Parte práctica:

O desenrolo da proba, comprenderá:

Contabilidade (Valorarase en 6 puntos).

Suposto 1 : exercicio de contabilidade  e rexistro dos asentos, por partida dobre, dunha serie de operacións relacionadas coa problemática dos

seguintes procesos: desenvolvemento da actividade empresarial (compras, vendas, gastos, ingresos, gastos de persoal, etc ), inmobilizado, activos

financeiros, pasivos financeiros, instrumentos de patrimonio.

Suposto 2 exercicio de contabilización das operacións de fin de exercicio: axustes, amortizacións, deterioros, liquidación do IVE, peche de libros.

Fiscalidade ( Valorarase en 3 puntos)

Suposto 3 : un exercicio de liquidación do IRPF .

Suposto 4: un exercicio de liquidación do Imposto de Sociedades coas anotacións contables correspondentes.

Análise dos estados contables e auditoría (Valorarase en 1 punto)

Suposto 5: cálculo de ratios para a realización da análise dos estados contables. Contabilización de axustes e correccións nun proceso de

auditoría. Valorarase en 1 puntos.

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

Na reunión mensual do departamento para o seguemento das programacións irase indicando o ritmo que se segue ese curso escolar, e se
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explicará o/os motivos do incumprimento e medidas que se poidan tomar para ese curso ou para os vindeiros, como reorganización dos contidos,

metodoloxía, etc. Hay que ter en conta varios factores:

- Nivel académico do alumnado

- Experiencia da profesora na impartición deste módulo

- Folgas

- Imprevistos no desenrolo normal do curso

- Baixas ou enfermidade do profesorado

- ETC

Estes e máis factores inflúen que cada ano escolar lévese un ritmo diferente e así se irá facendo constar nas actas correspondentes.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras do comezo de curso farase unha avaliación inicial para ver o grado de coñecementos previos que teñen sobre este módulo e tamén

capacidades de cálculo numérico (despexar, regras de tres...), comprensión, etc. Nesta primeira avaliación intentarase ver o perfil do alumnado que

compón cada ano o curso, xa que o tipo de alumnado varía profundamente dun ano para outro, que implica moitas veces adaptacións das

programacións. Na reunión do ciclo para tratar sobre a avaliación incial comentarase o resultado que o titor fai dun cuestionario sobre diferentes

aspectos referente o alumnado e cada profesor aportará datos sobre a avaliación inicial do seu módulo.

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

No traballo diario cos rapaces/as na aula póñense de manifesto diferenzas nas capacidades, aprendizaxe, intereses e motivacións. A profesora

intentará identificar esas diferenzas co fin de poder realizar axustes se fora preciso. Esta diversidade que se pode dar é preciso tratala polo que:

a)Adaptación curricular. Sinalaríanse os contidos básicos, nos que se centraría o traballo, dos de ampliación ou profundización. Coas actividades

propostas intentaríase ir aumentando progresivamente a dificultade e traballar cos diferentes niveles de grado de aprendizaxe dos/as rapaces/as.

b)Na avaliación se establecerá un mínimo referente os contidos básicos. Tamén haberá que determinar os instrumentos para avaliar a progresión

das capacidades básicas.

Tal e como está recollido na orden para o desenvolvemento dos ciclos formativos no horario dos profesores cabe a posibilidade de ter unha hora

de reforzo no horario para aquel alumnado que teña máis dificultade ou que lle custa máis asimilar conceptos novos. A profesora fará fincapé en

usar esa hora que será posta durante o recreo (no noso centro educativo duran 25 minutos) para non ter que perder clase doutros módulos. É moi

importante que o alumnado que vexa que non entende ou que lle custa máis, empreguen esa hora dende o principio, para non quedarse atrás e

evitar abandonos do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Programación da educación en valores Aínda que non se van tratar especificamente como algo da programación de dito módulo, tratarase de

traballar estes temas o longo do desenrolo do módulo como algo xa incorporado, temas tales como:

-Boas relacións entre compañeiros.

-Responsabilidade.
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-Puntualidade.

-Respecto.

-Profesionalidade.

-Discreción.

-Discriminación

-Cumprimento das normas.

-Integración.

-Tabaquismo.

-Solidariedade, etc.

E todos aqueles que vaian xurdindo o longo do curso, incluso colaborar se fora preciso a nivel centro educativo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Durante a segunda avaliación visitaranse A Adega Terrras Gauda, S.A. e a fabrica de conservas A Rosaleira, S.L..

Tamén está prevista visitar distintas  empresas da provincia de Pontevedra.

Recollida de información en empresas e organismos públicos

Realización de destinos en organismos públicos.

Todas estas actividades  están supeditadas as normas que dicten en función coas situación epidemiolóxica actual.

10.Outros apartados

10.1) USO DE MOODLE

Os materiais e os recursos do módulo estarán subidos a Moodle con un enlace a la plataforma Classroom, para facilitar que, no caso de

confinamento, o alumnado  teña posibilidade de continuar levando as clases de forma axeitada e podan traballar na mesma liña que nas clases

presenciais.

10.2) REFORZO DO CURSO ANTERIOR

Para reforzar os contidos impartidos no primeiro curso no módulo de "Proceso integral da actividade comercial", neste curso impartirase   a unidade

" Integración da contabilidade e metodoloxía contable" que repasará  o PXC e o método contable..

Tamén, ao inicio de cada unidade efectuase un resumo do contido estudiado en primeiro para enlazar adecuadamente a materia e reforzar o

aprendizaxe.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0655 Xestión loxística e comercial 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN VÁZQUEZ GUZMAN

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo contén a formación necesaria para desempeñar a función de xestión administrativa participando na elaboración, no control e na

execución do plan de aprovisionamiento, así como no óptimo aproveitamento e na calidade da cadea loxística, de acordo coas directrices da

empresa ou a organización.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0655_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Elaboración do plan de
aprovisionamento

Elabora plans de aprovisionamento analizando información
das áreas da organización ou empresa

30 30 X

2 Procesos de selección de
proveedores

Realiza procesos de selección de proveedores analizando as
condicións técnicas e os parámetros habituais

27 20 X

3 Planificación da xestión da
relación con proveedores

Planifica a xestión das relacións cos proveedores aplicando
técnicas de negociación e comunicación

22 15 X

4 Programación do seguimento e
o control das variables do
aprovisionamento

Programa o seguimento documental e os controis do proceso
de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no
programa e utilizando aplicacións informáticas

17 5 X

5 Fases e operacións da cadea
loxística

Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da
cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade
no seguimento da mercadoría

30 30 X

Total: 126

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elaboración do plan de aprovisionamento 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organización ou empresa. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A xestión de compras. 13,011.1 Determinar os principais parámetros que configuran un programa de
aprovisionamiento que garante a calidade e o cumplimento do nivel de
servizo establecido. Prever con tempo suficiente o aprovisionamiento da
cadea de suministros para axustar os volumens de

1.2 Preveer con tempo suficiente o aprovisionamento de cadea de
suministros para axustar os volumens de stock o nivel o servizo, evitando os
desabastecimento

1.3 Obter o período medio de maduración dunha empresa comercial

A xestión das existencias 17,022.1 Elaborar as previsións de demanda do periodo de cada departamento
implicado.

2.2 contrastar os consumos históricos, lista de materiais e pedidos
realizados, en función do cumplimento dos objetivos do plan de vendas e
producción.

2.3 Determinar a capacidade óptima de almacenamento, tendo en conta a
previsión de stocks.

2.4 Elaborar as ordes de suministro de materiais con data, cantidade e lotes
indicando o momento e destino do suministro ao almacén.

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de
necesidades ata a recepción da mercadoría.

PE.1 - Sobre as fases dun programa de
aprovisionamento, desde a detección de
necesidades ata a recepción da mercadoría

•

S 10 CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de
aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.

PE.2 - Sobre os principais parámetros que
configuran un programa de
aprovisionamento que garanta a calidade e
o cumprimento do nivel de servizo
establecido

•

S 10 CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada
departamento implicado.

PE.3 - Sobreas previsións de venda e/ou
demanda do período de cada departamento
implicado

•

S 10 CA1.4 Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en
función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola
empresa ou a organización.

PE.4 - Sobre os consumos históricos e a
lista de materiais e pedidos realizados en
función do cumprimento dos obxectivos do
plan de vendas e/ou produción previsto pola
empresa ou a organización

•

S 10 CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos
que o compoñen.

PE.5 - Sobre o custo do programa de
aprovisionamiento, diferenciando os
elementos que o compoñen.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en
conta a previsión de existencias.

PE.6 - Sobre a capacidade óptima de
almacenamento da organización, tendo en
conta a previsión de existencias.

•

S 10 CA1.7 Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e lotes,
indicando o momento e o destino ou a situación da subministración ao almacén e/ou ás
unidades produtivas precedentes.

PE.7 - Sobre as ordes de suministración de
materiais con data, contidade e lotes,
indicando o momento e o destino ou a
situación da subninistración ao almacén
e/ou ás unidades productivas precedentes

•

S 10 CA1.8 Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración
para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os
desabastecementos.

PE.8 - Sobre o reaprovisonamento da cadea
de subministración para axustar os volumes
de existencias ao nivel de servizo, evitando
os desabastecimientos.

•

S 10 CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de existencias e aprovisionamento.

PE.9 - Sobre as operacións anteriores
mediante unha aplicación informática de
xentión de existencias e aprovisonamento

•

S 10  CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo
procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso.

PE.10 - Sobre a calidade do proceso de
aprovisionamiento, establecendo
procesamentos normalizados de xestión de
pedidos e control do proceso

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relacións entre as funcións da empresa e o aprovisionamento.

 0Xestión de existencias

  Métodos de xestión de existencias.

 Obxectivos da función de aprovisionamento.

 Plan de aprovisionamento: fases.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

 Determinación das existencias de seguridade.

 Tamaño óptimo de pedidos.

 Punto de pedido e lote de pedido que optimiza as existencias no almacén.

 Ruptura de existencias e o seu custo. Custoss de demanda insatisfeita.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0A xestión de compras.  -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos máis
importantes
combinando a
explicación con videos,
noticias, lecturas e
simulacros que capten
o interese do alumnado
no que respeta a
investigación comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedimentos e as
actitudes, relacionadas
cos conceptos da
unidade

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, e todas as
consultas precisas dos
recurso proporcionados
pola profesora.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Revistas e recortes de
periódico relacionados
co móduloo.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Recursos Bibliográficos•

Bliblioteca do Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos clientes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobreas
previsións de venda e/ou
demanda do período de
cada departamento
implicado

•

PE.4 - Sobre os
consumos históricos e a
lista de materiais e
pedidos realizados en
función do cumprimento
dos obxectivos do plan
de vendas e/ou
produción previsto pola
empresa ou a
organización

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

17,0A xestión das existencias -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos máis
importantes,
combinando a
explicación con videos,
noticias, lecturas e
simulacros que capten
o interese do alumnado
no que respeta a
investigación comercial.

•

Además en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedimentos e as
actitudes, relacionadas
cos conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica e todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
periódido relacionados
co módulo.

•

Recurso biográficos.•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuales•

Recurso informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos clientes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible

•

PE.1 - Sobre as fases
dun programa de
aprovisionamento, desde
a detección de
necesidades ata a
recepción da mercadoría

•

PE.2 - Sobre os
principais parámetros
que configuran un
programa de
aprovisionamento que
garanta a calidade e o
cumprimento do nivel de
servizo establecido

•

PE.5 - Sobre o custo do
programa de
aprovisionamiento,
diferenciando os
elementos que o
compoñen.

•

PE.6 - Sobre a
capacidade óptima de
almacenamento da
organización, tendo en
conta a previsión de
existencias.

•

PE.7 - Sobre as ordes de
suministración de
materiais con data,
contidade e lotes,
indicando o momento e o
destino ou a situación da
subninistración ao
almacén e/ou ás
unidades productivas
precedentes

•

PE.8 - Sobre o
reaprovisonamento da
cadea de
subministración para
axustar os volumes de
existencias ao nivel de
servizo, evitando os
desabastecimientos.

•

PE.9 - Sobre as
operacións anteriores
mediante unha
aplicación informática de
xentión de existencias e
aprovisonamento

•

PE.10 - Sobre a calidade
do proceso de
aprovisionamiento,
establecendo
procesamentos
normalizados de xestión
de pedidos e control do
proceso

•

30,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Procesos de selección de proveedores 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Busqueda, e selección de proveedores 27,011.1 Confeccionar un fichero cos proveedores potenciais dacordo cos criterios
de búsqueda on-line a off-line.

1.2 Comparar as ofertas de varios proveedores de acordo cos parámetros de
precio, calidade e servizo.

1.3 Establecer as necesidades de compra para un periodo

27TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA2.1 Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. PE.1 - Sobre as fontes de subministración e
procura de proveedores

•

S 13 CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de
procura en liña e off-line.

PE.2 - Sobre a confección dun ficheiro cos
proveedores potencias de acordo cos
criterios de procura en liña e off-line

•

S 12 CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. PE.3 - Sobre as solicitudes de ofertas e
progo de condicións de aprovisionamento

•

S 12 CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas
para a súa posterior avaliación.

PE.4 - Sobre as ofertas de proveedores que
cumpran as condicións establecidas para a
súa posterior avaliación

•

S 13 CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores
(económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.).

PE.5 - Sobre os criterios esenciais na
selección de ofertas de proveedores
(económicos, prazo de aprovisonamento,
calidade, condicións de pagamentgo,
servizo, etc.)

•

S 13 CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo,
calidade e servizo.

PE.6 - Sobre as ofertas de varios
proveedores de acordo cos parámetros de
prezo, calidade e servizo

•

S 12 CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico
que, sobre o total, represente cada variable considerada.

PE.7 - Sobre un baremo dos criterios de
selección en función do peso especifico
que, sobre o total, represente cada variable
considerada

•

S 13 CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de provedores.

PE.8 - Sobre as operacións anteriores
mediante unha aplicación informática de
xetión de proveedores.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Identificación de fontes de subministración e procura dos provedores potenciais en liña e off-line.

 Petición de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento.

 Criterios de selección e avaliación de provedores.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Rexistro e valoración de provedores.

 Análise comparativa de ofertas de provedores.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

27,0Busqueda, e selección de
proveedores - Busqueda e
selección de proveedores.
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades relacionadas
cos contidos sobre a
búsqueda, e selección de
proveedores. Exposicion de
conceptos fundamentais
baseados en exemplos.
Analise dos  mesmos.

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos mais
importantes
combinando a
explicación con vídeos,
noticias, lecturas e
simulacións  que
capten o interese do
alumnado no que
respeta a investigación
comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedementos e as
actitudes, relacionadas
cos conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Revistas e recortes de
preriódico relacionados
co módulo.

•

Recurso Biográficos•

Bibliografía de Centro•

Documentación teórica
aportada pola profesora
e libro de texto

•

Recursos audiovisuales•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesitan a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos clientes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as fontes
de subministración e
procura de proveedores

•

PE.2 - Sobre a
confección dun ficheiro
cos proveedores
potencias de acordo cos
criterios de procura en
liña e off-line

•

PE.3 - Sobre as
solicitudes de ofertas e
progo de condicións de
aprovisionamento

•

PE.4 - Sobre as ofertas
de proveedores que
cumpran as condicións
establecidas para a súa
posterior avaliación

•

PE.5 - Sobre os criterios
esenciais na selección
de ofertas de
proveedores
(económicos, prazo de
aprovisonamento,
calidade, condicións de
pagamentgo, servizo,
etc.)

•

PE.6 - Sobre as ofertas
de varios proveedores de
acordo cos parámetros
de prezo, calidade e
servizo

•

PE.7 - Sobre un baremo
dos criterios de selección
en función do peso
especifico que, sobre o
total, represente cada
variable considerada

•

PE.8 - Sobre as
operacións anteriores
mediante unha
aplicación informática de
xetión de proveedores.

•

27,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación da xestión da relación con proveedores 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As estratexias de negociación cos proveedores 22,011.1 Elexir as estratexias de negociación cos proveedores

1.2 Establecer un baremo dos criterios de selección en función do peso
especifico que, sobre o total, representa cada unha das variables
consideradas

22TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. PE.1 - Sobre as técnicas máis utilizadas na
comunicación con proveedores

•

S 12 CA3.2 Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de
implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do
aprovisionamento.

PE.2 - Sobre as vantaxes, os custos e os
requisitos técnicos e comerciais de
implantación dun sistema de intercambio
electrónico de datos, na xestión do
aprovisionamento

•

S 13 CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos
provedores.

PE.3 - Sobre a elaboraciónb de escritos de
xeito claro e conciso nas solicitudes de
información aos proveedores

•

S 12 CA3.4 Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores. PE.4 - Sobre as conversas persoais ou
telefónicas cos proveedores

•

S 13 CA3.5 Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información
con provedores.

PE.5 - Sobre os tipos de documentos
utilizados para o intercambio de información
con proveedores

•

S 13 CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de
aprovisionamento.

PE.6 - Sobre as etapas nun proceso de
negociación de condicións de
arpovisionamento

•

S 12 CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na compravenda e no
aprovisionamento.

PE.7 - Sobre as técnicas de negociación
máis utilizadas na compravenda e no
aprovisionamento

•

S 13 CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos
programas informáticos adecuados.

PE.8 - Sobre a elaboración de un informe
que recolla os acordos da negociación,
mediante o uso dos programas informáticos
adecuados

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Relacións con provedores.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

 Aplicacións informáticas de comunicación e información con provedores.

 Etapas do proceso de negociación con provedores. Estratexias e actitudes.

 Preparación da negociación.

 Estratexia ante situacións especiais: monopolio, provedores exclusivos, etc.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

22,0As estratexias de
negociación cos
proveedores - Presentación
de conceptos básicos e
resolución de actividades
relacionadas cos contios
sobre as estratéxias de
negociación cos
proveedores. Exposición de
conceptos fundamentais
baseados en exemplos.
Analise dos mesmos

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos mais
importantes
combinando a
explicación con vídeos,
noticias, lecturas e
simulacións  que
capten o interese do
alumnado no que
respeta a investigación
comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedementos e as
actitudes, relacionadas
cos  conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Revistas e recortes de
preriódico relacionados
co módulo.

•

Recursos Bibliográficos•

Biblioteca de Centro•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos clientes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre  que sexa
posible

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto

•

PE.1 - Sobre as técnicas
máis utilizadas na
comunicación con
proveedores

•

PE.2 - Sobre as
vantaxes, os custos e os
requisitos técnicos e
comerciais de
implantación dun sistema
de intercambio
electrónico de datos, na
xestión do
aprovisionamento

•

PE.3 - Sobre a
elaboraciónb de escritos
de xeito claro e conciso
nas solicitudes de
información aos
proveedores

•

PE.4 - Sobre as
conversas persoais ou
telefónicas cos
proveedores

•

PE.5 - Sobre os tipos de
documentos utilizados
para o intercambio de
información con
proveedores

•

PE.6 - Sobre as etapas
nun proceso de
negociación de
condicións de
arpovisionamento

•

PE.7 - Sobre as técnicas
de negociación máis
utilizadas na
compravenda e no
aprovisionamento

•

PE.8 - Sobre a
elaboración de un
informe que recolla os
acordos da negociación,
mediante o uso dos
programas informáticos
adecuados

•

22,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programación do seguimento e o control das variables do aprovisionamento 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O almacén dentro da rede loxística 17,011.3 Determinar a capacidade óptima de almacenamento, tendo en conta a
previsión de stocks.

1.1 Elaborar as previsións de demanda do periodo de cada departamento
implicado

1.2 Contrastar os consumos históricos, lista de materiais e pedidos
realizados, en función do cumplimento dos obxectivos do plan de vendas e
producción.

1.4 Elaborar as ordes de suministro de materiais con data, cantidade e lotes
indicando o momento e destino do suministro ao almacén.

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos
realizados a un provedor no momento de recepción no almacén.

PE.1 - Sobre a secuencia e o proceso de
control que deben seguir os pedios
realizados a un proveedor no momento de
recepción no almacén

•

S 10 CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de
provedores.

PE.2 - Sobre os indicadores de calidade e
eficacia operativa na xestión de
proveedores

•

S 10 CA4.3 Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. PE.3 - Sobre as incidencias máis frecuentes
do proceso de aprovisionamento

•

S 10 CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción
dun pedido.

PE.4 - Sobre as medidas que cumpra
adopatar ante as anomalias na recepción
dun pedido

•

S 10 CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e
control do proceso de aprovisionamento.

PE.5 - Sobre os aspectos que deben figurar
nos documentos internos de rexistro e
control do proceso de aprovisionamento

•

S 10 CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado. PE.6 - Sobre a elaboración de informes de
avaliación de proveedores de xeito claro e
astructurado

•

S 10 CA4.7 Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de
información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando
aplicacións informáticas.

PE.7 - Sobre a documentación relativa ao
control, o rexistro e o intercambio de
información con proveedores, seguindo os
procedementos de calidade e utilizando
aplicacións informáticas

•

S 10 CA4.8 Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha
empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

PE.8 - Sobre os fluxos de información
relacionando os departamentos dunha
empresa e os demais axentes loxísticos que
interveñen na actividade de
aprovisionamento

•

S 10 CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe. PE.9 - Sobre a normativa sobre
envasamento, embalaxe e etiquetaxe

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA4.10 Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con
outras áreas de información da empresa, como contabilidade e tesouraría.

PE.10 - Enlazáronse as informatións de
aprovisionamento, loxística e facturación
con outras áreas de información da
empresa, como contabilidade e tesouraría

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso de aprovisionamento.

 Diagrama de fluxo de documentación.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Razóns de control e xestión de provedores.

 Indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

 Informes de avaliación de provedores.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

 Normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe de produtos e/ou mercadorías.

 Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

17,0O almacén dentro da rede
loxística  - Presentación de
conceptos básicos e
resolución de actividades
relacionadas cos contidos
sobre o almacén dentro da
rede loxística. Exposición
de conceptos fundamentais
baseados en exemplos.
Analise dos mesmos

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos mais
importantes
combinando a
explicación      con
vídeos, noticias,
lecturas e simulacións
que capten o interese
do alumnado no que
respeta a investigación
comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co  obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedementos e as
actitudes, relacionadas
cos  conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Revistas e recortes de
preriódico relacionados
co módulo.

•

Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos clientes

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividadess con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre a
secuencia e o proceso
de control que deben
seguir os pedios
realizados a un
proveedor no momento
de recepción no almacén

•

PE.2 - Sobre os
indicadores de calidade
e eficacia operativa na
xestión de proveedores

•

PE.3 - Sobre as
incidencias máis
frecuentes do proceso de
aprovisionamento

•

PE.4 - Sobre as medidas
que cumpra adopatar
ante as anomalias na
recepción dun pedido

•

PE.5 - Sobre os
aspectos que deben
figurar nos documentos
internos de rexistro e
control do proceso de
aprovisionamento

•

PE.6 - Sobre a
elaboración de informes
de avaliación de
proveedores de xeito
claro e astructurado

•

PE.7 - Sobre a
documentación relativa
ao control, o rexistro e o
intercambio de
información con
proveedores, seguindo
os procedementos de
calidade e utilizando
aplicacións informáticas

•

PE.8 - Sobre os fluxos
de información
relacionando os
departamentos dunha
empresa e os demais
axentes loxísticos que
interveñen na actividade
de aprovisionamento

•

PE.9 - Sobre a normativa
sobre envasamento,
embalaxe e etiquetaxe

•

PE.10 - Enlazáronse as
informatións de
aprovisionamento,
loxística e facturación
con outras áreas de
información da empresa,
como contabilidade e
tesouraría

•

17,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Fases e operacións da cadea loxística 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da mercadoría. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A xestión loxística 8,011.1 Recoñecer as fases da cadea loxística da empresa e a duración.

1.2 Describir as características básicas da cadea loxística identificando as
actividades, fases e axentes que participan e as relacións entre eles.

1.3 Comprender as ventaxas da loxística como ferramenta competitiva

1.4 Realizar e interpretar estructuras de redes loxísticas.

A xestión do transporte 10,022.1 Coñecer e desempeñar a función de transporte

2.2 Clasificar os principais medios de transporte e seleccionar o máis
adecuado

2.3 Diferenciar e elexir as principais incotems para realizar o transporte.

2.4 Planificar as rutas de transporte.

Os costes loxísticos 12,033.1 Describir os costes loxísticos directos e indirectos, fijos e variables,
considerando tódos os elementos dunha operación loxística.

3.2 Calcular o coste anual e do producto según a técnica do coste completo
(Full-Cost).

3.3 Calcular o coste anual do producto según a técnica do coste variable
(Direct-Cost).

3.4 Obter o resultado analítico do periodo.

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as
actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles.

PE.1 - Sobre as características básicas da
cadea loxística identificando as actividades,
as fases e os axentes que participan, e as
relacións entre eles

•

S 12 CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e
económicos en cada fase da cadea loxística.

PE.2 - Sobre os diagramas de fluxos físicos
de mercadorías, de información e
económicos en cada fase da cadea loxística

•

S 13 CA5.3 Describíronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables,
considerando todos os elementos dunha operación loxística e as responsabilidades
imputables a cada axente da cadea loxística.

PE.3 - Sobre os custos loxísticos directos e
indirectos, fixos e variables, considerando
todos os elementos dunha operación
loxística e as responsabilidades imputables
a cada axente de cadea loxística

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de
mercadorías.

PE.4 - Sobre as alternativas nos modelos ou
nas estratexiias de distribución de
mercadorías

•

S 13 CA5.5 Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o
tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da
cadea loxística.

PE.5 - Sobre as operacións suxeitas á
loxística inversa e determinouse o
tratamento que se lles debe dar as
mercadorías reformadas, para mellorar a
eficiencia de cadea loxística

•

S 12 CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e
reclamacións na cadea loxística.

PE.6 - Sobre a satisfacción da clientela
resolvendo imprevistos, incidencias e
reclamacións na cadea loxística

•

S 13 CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de provedores.

PE.7 - Sobre as operacións anteriores
mediante unha aplicación informática de
xestión de proveedores

•

S 13 CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios,
devolucións caducadas, embalaxes, etc.

PE.8 - Sobre a responsabilidade corporativa
na xestión de residuos, desperdicios,
devoluciones caducadas, embalaxes, etc.i

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Función loxística na empresa.

 0Mellora do custo e do servizo.

  Responsabilidade social corporativa na loxística e na almacenaxe.

 Definición e características básicas da cadea loxística.

 Sistema informático de rastrexabilidade e xestión da cadea loxística.

 Calidade total e just in time.

 Xestión da cadea loxística na empresa.

 Custos loxísticos: directos e indirectos, fixos e variables.

 Control de custos na cadea loxística.

 Loxística inversa. Tratamento de devolucións. custos afectos ás devolucións.

 Elementos do servizo á clientela.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0A xestión loxística -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades relacionadas
cos contidos sobre a
xestión loxística. Exposición
de conceptos fundamentais
baseados en exemplos.
Análise dos mesmos

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos mais
importantes
combinando a
explicación      con
vídeos, noticias,
lecturas e simulacións
que capten o interese
do alumnado no que
respeta a investigación
comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co  obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedementos e as
actitudes, relacionadas
cos  conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica

• Documentación teórica
aportada pola profesora
e libro de texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recurso Bibliográficos.•

Biblioteca de Centro.•

Recursos audiovisuais•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
clientes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coodinación co resto do
profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro
sempre que sexa
posible.

•

PE.1 - Sobre as
características básicas
da cadea loxística
identificando as
actividades, as fases e
os axentes que
participan, e as relacións
entre eles

•

PE.2 - Sobre os
diagramas de fluxos
físicos de mercadorías,
de información e
económicos en cada
fase da cadea loxística

•

PE.4 - Sobre as
alternativas nos modelos
ou nas estratexiias de
distribución de
mercadorías

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0A xestión do transporte -
Presentación de conceptos
básicos e resolución de
actividades relacionadas
cos contidos sobre a
xestión do transporte.
Exposición de conceptos
fundamentais baseados en
exemplos. Analise dos
mesmos.

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos máis
importantes
combinando a
explicación con videos,
noticias, lecturas e
simulacros que capten
o interese do alumnado
no que respeta a
investigación comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedimentos e as
actitudes, relacionadas
cos conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas

• Esquema dos contidos
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola
profesora, e libro de
texto.

•

Revistas e recortes de
preriódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Biblioteca de Centro.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesitan a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
clientes.

•

En relación aos
recursos huimanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centros
sempre que sexa
posible.

•

PE.5 - Sobre as
operacións suxeitas á
loxística inversa e
determinouse o
tratamento que se lles
debe dar as mercadorías
reformadas, para
mellorar a eficiencia de
cadea loxística

•

PE.6 - Sobre a
satisfacción da clientela
resolvendo imprevistos,
incidencias e
reclamacións na cadea
loxística

•

PE.7 - Sobre as
operacións anteriores
mediante unha
aplicación informática de
xestión de proveedores

•

PE.8 - Sobre a
responsabilidade
corporativa na xestión de
residuos, desperdicios,
devoluciones caducadas,
embalaxes, etc.i

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Os costes loxísticos -
Presentación de conceptos
báxicos e resolución de
actividades relacionadas
cos contidos sobre os
costes loxísticos.
Exposición de conceptos
fundamentais baseados en
exemplos. Analise dos
mesmos

Levaranse a cabo
explicacións dos
conceptos mais
importantes,
conbinando con videos,
noticias, lecturas e
simulacións que capten
o interese do alumnado
no que respeta a
investigación comercial.

•

Ademais en todas as
unidades faranse
diferentes prácticas,
guiadas por a
profesora, co obxetivo
de que o alumnado
aprenda os
procedimentos e as
actitudes, relacionadas
con conceptos da
unidade.

•

Realizarán tódalas
actividades do libro de
texto sobre a unidade
didáctica, todas as
consultas precisas dos
recursos
proporcionados pola
profesora e probas
escritas.

• Esquema dos contidoss
da unidade didáctica.

• Documentación teórica
aportada pola profesora
e libro de texto.

•

Revistas e recortes de
periódico relacionados
co módulo.

•

Recursos
Bibliográficos.

•

Bibliografía de Centro.•

Recursos audiovisuais.•

Recursos informáticos.•

Todos aqueles que se
necesiten a maiores
para adaptar o módulo
a realidade dos
clientes.

•

En relación aos
recursos humanos
sinalar que
traballaremos en
coordinación co resto
do profesorado do
departamento e ao
mesmo tempo
tentaremos realizar
actividades con outros
profesores do centro,
sempre que sexa
posible.

•

PE.3 - Sobre os custos
loxísticos directos e
indirectos, fixos e
variables, considerando
todos os elementos
dunha operación
loxística e as
responsabilidades
imputables a cada
axente de cadea loxística

•

30,0TOTAL
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Os mínimos esixibles, que quedaron recollidos na programación de cada unidade didáctica, están directamente relacionados cos criterios de

avaliación que aparecen no currículo do ciclo.

Realizaranse exames por cada unha das unidades.

Para a cualificación do/a alumno/a terase en conta os seguintes instrumentos:

a) Actividades, traballos e presentacións. Dependendo do tipo de actividade tratarase de avaliar segundo os casos: o grado de coñecemento dos

contidos, conceptos, redacción dos documentos, forma, presentación ...; a comprensión e análise de textos e normas e a súa interpretación e

aplicación a casos concretos; a capacidade de razoamento así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas. As actividades de cada

unidade didáctica entregadas en tempo e forma, serán cualificadas de 0 a 10 puntos e terán un peso do 20% para a cualificación da avaliación.

b) Exames. Consistirán nunha proba escrita teórica ou nunha proba teórico-práctica, segundo as unidades didácticas, e versará sobre os contidos

das unidades didácticas avaliadas, diferenciándose as preguntas por cada unha delas. A proba basearase en preguntas tipo test ou de resposta

curta sobre a parte teórica e práctica das unidades. A valoración para cada unidade será de 0 a 10 puntos, indicándose nela a forma de

cualificación das distintas cuestións plantexadas. Para a cualificación da avaliación, o peso desta proba para cada unidade didáctica será do 80%.

A nota de cada unidade didáctica será a suma da nota do exame, unha vez ponderada polo 80% e a da nota das actividades e traballos, una vez

ponderados polo 20%.

Exemplo: NOTA UD = 80% x Nota exame + 20% x Nota actividades

Para ter unha avaliación positiva de cada unidade didáctica é necesario obter unha cualificación de 5 puntos sumando os dous apartados

anteriores (exame + actividades) unha vez aplicada a súa ponderación, pero para sumalos e necesario ter na nota de exame un mínimo de 4

puntos, antes de aplicar a súa ponderación; no caso de non obter os 5 puntos, a unidade didáctica estaría suspensa e a súa nota será como

máximo de 4 puntos.

A nota de cada avaliación será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada das unidades didácticas avaliadas sempre e cando todas

elas estén aprobadas. No caso de que algunha estivera suspensa, a nota máxima será dun 4. A media ponderada calculase segundo o peso

establecido no apartado 3 da programación do módulo.

Cando dos cálculos realizados a nota da avaliación non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas

de redondeo do euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

A nota final do módulo será un número enteiro entre 1 e 10 e será a media ponderada de todas as unidades didácticas que compoñen a

programación do módulo segundo o peso establecido no apartado 3 de dita programación. Para superar o módulo teñen que estar aprobadas

todas as unidades didácticas cun mínimo de 5 puntos. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, a nota máxima será dun 4. Para os

alumnos que aproben todas as unidades didácticas nas probas trimestrais, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo. Cando

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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dos cálculos realizados a nota final non fose un número enteiro, será redondeada por exceso ou por defecto segundo as normas de redondeo do

euro, sempre e cando dito cálculo fose superior a 5 puntos.

Un/ha alumno/a se non se presenta a un exame, só terá dereito á repetición aportando un xustificante oficial por escrito que xustifique a devandita

ausencia.

Considéranse causas xustificadas de inasistencia a un exame as seguintes:

a) Hospitalización ou enfermidade grave que impida fisicamente a asistencia ou realización do exame.

b) Morte ou hospitalización dun familiar con relación de parentesco de primeiro grao ocorrida dentro das 48 horas anteriores á celebración do

exame.

c) Citación xudicial inaprazable que impida a asistencia ao exame.

d) Calquera outra, libremente apreciada pola profesora, da que o alumno deberá aportar a xustificación debida.

A superación das actividades, exames e traballos deberá obterse de forma lícita. Polo tanto, o feito de copiar nun exame, permitir que outras

persoas copien, levar teléfono móbil, auriculares, chuletas, ... (aínda que non sexan usados) ou participar en calquera actividade ou estratexia para

mellorar os resultados propios ou alleos mediante procedementos deshonestos, suporá a retirada inmediata do citado exame e a expulsión da

aula, obtendo un 0 (cero) na cualificación do mesmo, sen dereito a repetición, o que suporá a nota suspensa nesa avaliación (a cualificación da

avaliación neste caso será un 1).

A profesor/a tamén poderá rexeitar un exame ou traballo se a súa presentación ou caligrafía o fan ilexible.

Sancionarase coa cualificación de 1 cando se comprobe que o alumno/a non actuou de boa fe ao realizar as probas porque copiara ou realizara

condutas similares.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente nalgunha avaliación terá dereito a un exame de recuperación. Previamente á

recuperación resolveranse as dúbidas do alumnado, repasando os exercicios teórico-prácticos feitos e corrixidos pola profesora que imparte o

módulo, e se é necesario indicaranse as actividades complementarias. O alumno deberá obter unha calificación mínima de 5.

A avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. Se algún alumno/a non superase algunha avaliación a pesar do proceso de

recuperación, terá dereito a unha proba  que consistirá nunha proba que englobe os contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

O alumnado que todavía non logre alcanzar o 5, poderá recuperar o módulo mentres os seus compañeiros realizan a FCT. Poderá asistir a clases

en horario lectivo onde a profesora explicará de novo a materia non superada. Finalmente deberá realizar un exame que lle permitirá superar a

materia pendente se ten un mínimo dun 5.

Os/as alumnos/as acudirán ao devandito exame final no mes de xuño nas datas establecidas polo centro. Para superalo, deberase ter en conta se

acada os contidos mínimos das diferentes unidades que aparecen recollidos nesta programación (criterios de avaliación, mínimos esixibles). O

exame consistirá nunha proba escrita teórico-práctica, terá actividdades prácticas  e preguntas  tipo test ou de resposta curta sobre os contidos

teóricos e prácticos das unidades didácticas programadas.
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Para o alumnado que concorra a esta proba, a súa nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final de cada unidade

didáctica, ponderada co peso especificado no apartado 3 da memoria, e debendo acadar unha nota de exame de 5 ou superior por cada unidade

didáctica para superar o módulo.

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

A proba de avaliación extraordinaria terán que facela aqueles alumnos/as que ó longo do curso, na primeira, na segunda ou terceira avaliación,

perderán o dereito á avaliación continua por ter un número de faltas de asistencia ás clases,  10% non xustificadas  superior ó tope máximo

establecido .

A avaliación consistirá na realización dunha proba escrita, que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos do módulo:

-Parte teórica podera incluir cuestións de diferente tipo: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, máis ou menos amplo, de

cuestións relacionadas cos contidos do módulo de Xestión loxística e comercial.

-Parte práctica: realizaránse varios supostos onde o alumno ou alumna teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación. Os exercicios serán similares os feitos durante o curso.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 5 puntos, (dun máximo de 10 puntos), puntuándose de igual xeito a

parte práctica como a teórica.

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

Farase un seguimento da programación e valorarase a evolución mensualmente.

Ao rematar o curso realizarase unha valoración global.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancia particulares, con incidencia

educativa, de determinados alumnos ou alumnas.

Terá por obxecto coñecer  as características, capacidades e destrezas dos alumnos e alumnas e formación previa, todo encaminñado a tomar as

medidas de reforzo que se estimen oportunas.

Este proceso realizarase despois de transcorrido o tempo prudencial que o equipo docente considere oportuno, coincidindo coas primeiras

semanas de clase.

A confrontación das observacións de todo o profesorado xunto coa información aportada pola titora dará lugar, se fose preciso, a petición ao

departamento de orientación da súa intervención e asesoramento.

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

Entendemos como reforzo educativo o conxunto de medidas educativas deseñadas polo profesor ou profesora dirixidas a axudar ao alumnado nas
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súas dificultades escolares ordinarias, tratándose sobre todo de medidas que requiren flexibilidade metodolóxica.

Entre as medidas que dende un principio se establecen nesta programación destacamos:

Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir.

Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se poñen en

xogo.

En calquera caso, as medidas deberán de ser individualizadas e polo tanto adaptadas ás necesidades concretas de cada caso, polo que despois

da avaliación inicial ou en calquera momento do curso no que se detecte unha dificultade se porán en marcha os preceptivos mecanismos de

reforzo, ou de ser o caso, solicitarase a axuda do equipo educativo e do departamento de orientación por se fose necesario dar un paso máis na

concreción das medidas e promover unha adaptación curricular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

 Enténdese que desde esta competencia o alumnado poderá afrontar dun xeito máis adecuado a convivencia coas demais persoas e o

enfrontamento e resolución dos conflictos que poidan xurdir nas relacións tendo en conta os conceptos básicos dunha xestión administrativa, plan

de aprovisionamento e cadea loxística perfecta según destaca este módulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Faranse aquelas que se determinen no Departamento.

10.Outros apartados

10.1) Programación ao alumnado e docencia non presencial

Ao comenzo de curso, a profesora comunicaralle ao alumnado os criterios de cualificación do módulo. Tamén llel informará onde poden atopar toda

a información relativa ao currículo da materia pertenecente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos os aspectos que lle podan interesar.

Acordarase co alumnado e coa debida antelación as datas dos exames trimestrais e finais da materia.

DOCENCIA NON PRESENCIAL:

No caso de que a CEOU decrete a inasistencia as aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia prevese

continuar o ensino non presencial utilizando a aula Moodle como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte del alumnado (así

como ferramenta para o envío das tarefas por parte do alumnado).

Cargaránse en Moodle vídeos explicativos (tanto confeccionados polo profesor titular cómo enlaces a Internet), proporcionaranse exercicios

prácticos para repaso dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos. Tamén se recomendará material complementario en cada contido.

Polo que respecta as probas evaluativas realizarse as previstas na programación ordinaria adaptándonos as ferramentas que temos dispoñibles

(videoconferencia, correo electrónico...). En todo caso quedará rexistrado electrónicamente a entrega da tarefa así como copia do archivo resolto

obxecto de exame.

Os criterios de calificación serán os estipulados para réxime ordinario, a experiencia acumulada no curso 2019/2020 en circunstancias similares

aconsella atender tamén o aspecto emocional de cada alumno tendo en conta a participación de cada un facendo fincape na importancia de
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resolver as tarefas puntualmente.

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0656 Simulación empresarial 82020/2021 168140

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS LÓPEZ PAZOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O desenvolvemento do presente módulo debemos situalo dentro do segundo curso do Ciclo superior de Administración e Finanzas,

correspondente á familia profesional de Administración e Xestión.

No R.D 1584/2011, polo que se establece o título de formación profesional de "Técnico Superior en Administración e Finanzas", establece que a

competencia xeral deste título consiste en: "organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais,

contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade,

xestionando a información, asegurando a satisfacción do cliente e/ou usuario e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais

eprotección medioamiental".

Considerando os aspectos básicos deste R.D., desenvólvese e complementa diversos aspectos da ordenación académica a través da normativa

autonómica (Decreto 206/2012, do 4 outubro -DOG nº 207-). De tal maneira  que entre as finalidades que nos propón, está:

Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito

de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo

A hora de elaborar a presente programación, falaremos de ter en conta que os alumnos/-as aos que nos diriximos, teñen coñecementos previos

dos módulos do 1º curso deste Ciclo Formativo, a máis de que ao mesmo tempo avanzan no programado cos dos 2º curso. Por todo elo,

profundizaremos nos seus coñocementos, en tanto, está próxima a súa saída laboral.

Na elaboración desta programación, situeina no I.E.S A Sangriña (A Guarda). No seu amplo abano empresarial, os alumnos/as deste ciclo van a

poder atopar un mercado de traballo adaptado ás súas necesidades, igualmente poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa

propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha activiade económica como nunha sesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc.

No I.E.S. A Sangriña, imparte actualmente as ensinanzas da ESO, o Bacharelato, Ensino de adultos e ciclos das familias profesionais de

Administrativo, Automoción e Informática. O centro conta cunha infraestructura e equipos axeitados para o desenvolvemento do módulo:

ordenadores con software específico e conectados a internet, canóns de video e televisión.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0656_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 O emprendedor e a innovación Habilidades do emprendedor, perfiles dos promotores. A
tecnoloxía como clave para a innovación empresarial

17 10 X

2 A idea do negocio. O mercado Selección da idea de negocio, guia do plan de empresa,
estudio do mercado e da competencia

17 10 X

3 Organización da empresa Tipoloxía das organización, formas xurídicas. Estructuras
organizativas

17 10 X

4 Viabilidade da empresa Fontes de financiación, inversión na empresa, plan de
viabilidade e o análise económico-financeiro da empresa

50 30 X

5 A posta en marcha. Tramites Autorizacións, pasos ante as administracións públicas 17 10 X

6 Xestión do proxecto empresarial Plan aprovisionamento; Xestión da contabilidade, inversión e
financiación; Xestión comercial e marketing. Xestión RR.HH.
Elaboración, exposición proxecto: uso de ferramentas
informáticas

50 30 X

Total: 168

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O emprendedor e a innovación 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os factores da innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A innovación empresarial 9,011.1 Coñecer outras experiencias empresariais pra fomentar a cultura
emprendedora

O risco na actividade emprearial 8,022.1 Autoevaluación sobre a capacidade emprendedora do alumno, e a súa
valía no mundo empresarial

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de
organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de desenvolvemento
económico e creación de emprego.

PE.1 - Distintos aspectos da innovación•

S 15 CA1.2 Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten
para a competitividade empresarial.

LC.1 - Competitivadade empresarial•

S 15 CA1.3 Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor
económico e social.

TO.1 - Risco da actividade empresarial•

S 15 CA1.4 Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista
empresarial.

PE.2 - O caracter emprendedor•

S 15 CA1.5 Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valorando os
factores de risco asumidos en cada unha.

TO.2 - Experiencias de innovación•

S 15 CA1.6 Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor
de innovación destas.

TO.3 - A internacionalización•

S 10 CA1.7 Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación
e a internacionalización de empresas, relacionándoas estruturadamente nun informe.

TO.4 - Instrumentos de axuda•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial.

 Factores de risco na innovación empresarial: facetas da persoa emprendedora.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0A innovación empresarial -
Motivacións para
emprender con algo novo
ou algo existente

Mostrar disintas
experiencias
empresariais e cómo
influiron na sua
innovación

• Visionar distintos
enlaces propostos
dentro das tarefas
propostas,
reflexionando sobre o
material lido ou
visionado

•

Interiorizar estas
experiencias e tomar
ideas acerca do seu
proxecto

•

Lectura e análise do
libro "La buena suerte",
Autores: Alex Rovira e
Fernando Trías de Bes.

•

Comentarios na clase,
en grupo, sobre o
visionado do material
ou as lecturas
propostas

•

Apuntamentos do
alumnado

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Libro "La buena
suerte", Autores: Alex
Rovira e Fernando
Trías de Bes.

•

LC.1 - Competitivadade
empresarial

•

PE.1 - Distintos aspectos
da innovación

•

TO.2 - Experiencias de
innovación

•

TO.3 - A
internacionalización

•

TO.4 - Instrumentos de
axuda

•

8,0O risco na actividade
emprearial - O caracter
emprendedor e a súa
correlación co risco: éxito e
fracaso

Exposición sobre como
incide o risco nas
decisións empresariais,
e como a idea do
fracaso non debe ser
impedimento para o
negocio: e un paso
máis para o éxito de
este. Proposta de
autoevaluación das
actitudes
emprendedoras

• Resolver un
cuestionario
autoevaluación sobre
as suas capacidades
emprendedoras, e
interiorizar o seu
resultado

• Apuntamentos do
alumnado

•

Cuestionario
autoevaluación
emprendedor

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo

•

PE.2 - O caracter
emprendedor

•

TO.1 - Risco da
actividade empresarial

•

17,0TOTAL

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A idea do negocio. O mercado 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A idea de negocio: selección. Os promotores 8,011.1 Elexir a mellor alternativa dentro de varias posibles, polos membros do
grupo

1.2 Presentación do grupo, defendiendo as súas capacidades

Inicio do proxecto. O mercado 9,022.1 Programación das distintas fases, propostas no guión

2.2 Coñecer o seu obxectivo, producto, localización, clientes e competencia

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de negocio. LC.1 - Elección idea negocio•

S 15 CA2.2 Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio
factible.

LC.2 - Utilidad da idea•

S 15 CA2.3 Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio. LC.3 - Razonamento da proposta negocio•

S 15 CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio. LC.4 - Analise do producto ou servizo
ofrecido

•

S 10 CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio
proposta.

LC.5 - Necesidades que satisface o
producto

•

S 15 CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de
empresa.

LC.6 - Posibles clientes•

S 10 CA2.7 Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel. LC.7 - Análise de mercado•

S 10 CA2.8 Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto. LC.8 - Analise competencia•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 A persoa promotora e a idea.

 Selección de ideas de negocio.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Plan de empresa.

 Análise de mercados.

 Actividade empresarial.

 Competencia.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0A idea de negocio:
selección. Os promotores -
Buscar a idea coa que
realizarán o proxecto

Propuesta de pautas-
guión para a elección
da idea polo grupo.
Presentación de
distintas alternativas
para que poidan
realizar a súa
presentación

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guia.

• Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Lectura do libro
"¿Quién se ha llevado
mi queso?", Autor:
Spencer Johnson

•

LC.1 - Elección idea
negocio

•

LC.2 - Utilidad da idea•

9,0Inicio do proxecto. O
mercado - Planificación do
traballo. Primeros pasos do
seu negocio

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

• Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

LC.3 - Razonamento da
proposta negocio

•

LC.4 - Analise do
producto ou servizo
ofrecido

•

LC.5 - Necesidades que
satisface o producto

•

LC.6 - Posibles clientes•

LC.7 - Análise de
mercado

•

LC.8 - Analise
competencia

•

17,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Organización da empresa 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos
marcados co proxecto. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Forma Xurídica 9,011.1 Razoamento sobre qué forma xurídica escoller

A organización da empresa 8,022.1 Asignar funcións dentro da empresa

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se
desenvolva a idea de negocio.

TO.1 - Sector empresarial do negocio•

S 10 CA3.2 Recoñecéronse os tipos de empresas existentes. TO.2 - Distintas formas xurídicas•

S 10 CA3.3 Establecéronse claramente os obxectivos da empresa. TO.3 - Obxectivos da empresa•

S 10 CA3.4 Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins. PE.1 - A organización e os seus fins•

S 15 CA3.5 Identificáronse as funcións dentro da empresa PE.2 - As funcións da empresa•

S 15 CA3.6 Seleccionouse a forma xurídica adecuada. LC.1 - Características da forma xuridica
elexida

•

S 10 CA3.7 Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios. LC.2 - Recursos necesarios•

S 10 CA3.8 Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento. PE.3 - Posibles fontes financiación•

S 10 CA3.9 Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu
mantemento.

PE.4 - Estructura adecuada•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Empresario ou empresaria.

 Empresa: clasificación, forma xurídica, obxectivos, organización funcional e responsabilidade social.

 Asignación de recursos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0A Forma Xurídica -
Selección da forma máis
convinte para o negocio

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

• Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

LC.1 - Características da
forma xuridica elexida

•

TO.1 - Sector
empresarial do negocio

•

TO.2 - Distintas formas
xurídicas

•

8,0A organización da empresa
- Obxectivos e distribución
funciónal

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

•

Lectura do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Resumos do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Libro "La Meta: un
proceso de mejora
contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

LC.2 - Recursos
necesarios

•

PE.1 - A organización e
os seus fins

•

PE.2 - As funcións da
empresa

•

PE.3 - Posibles fontes
financiación

•

PE.4 - Estructura
adecuada

•

TO.3 - Obxectivos da
empresa

•

17,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Viabilidade da empresa 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Inversión-Financiación. 25,011.1 Aplicar os coñecementos adquiridos noutros módulos no proxecto sobre
a estructura económica da empresa

Viabilidade e análise de contas 25,022.1 Comprobar se o proxecto levado a cabo pode sair adiante, cunha
proxección de futuro.

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio. LC.1 - viabilidade técnica•

S 15 CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio. LC.2 - Cumprimento normativa legal•

S 15 CA4.3 Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha
do negocio.

LC.3 - Fontes financiación•

S 10 CA4.4 Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as
actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

TO.1 - Cualificación dos postos de traballo•

S 10 CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa. TO.2 - Impacto ambiental•

S 10 CA4.6 Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa. TO.3 - Politica de riscos laborais•

S 15 CA4.7 Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de
investimento.

LC.4 - Viabilidade económica-análise•

S 15 CA4.8 Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor
planificación na empresa.

LC.5 - viabilidade longo plazo•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Investimento na empresa.

 Fontes de financiamento

 Plan de viabilidade.

 Análise económico-financeira de proxectos de empresa.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0Inversión-Financiación. - Os
orixes e aplicacións dos
recursos na empresa

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

•

Lectura do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Resumos do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Libro "La Meta: un
proceso de mejora
contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

LC.2 - Cumprimento
normativa legal

•

LC.3 - Fontes
financiación

•

25,0Viabilidade e análise de
contas - Aplicar
instrumentos de análise ao
proxecto

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

•

Lectura do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Resumos do libro "La
Meta: un proceso de
mejora contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Libro "La Meta: un
proceso de mejora
contínua", autor:
Eliyahu M. Goldratt.

•

LC.1 - viabilidade técnica•

LC.4 - Viabilidade
económica-análise

•

LC.5 - viabilidade longo
plazo

•

TO.1 - Cualificación dos
postos de traballo

•

TO.2 - Impacto ambiental•

TO.3 - Politica de riscos
laborais

•

50,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A posta en marcha. Tramites 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha dunha empresa, analizando os trámites legais e as actuacións necesarias que levan consigo a
realización do proxecto empresarial. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Trámites ante as diversas administracións 17,011.1 En función da forma xurídica elexida, enumerar e presentar os
documentos necesarios para a posta en marcha da empresa

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta
en marcha dun negocio.

TO.1 - Esixencia realización tramites•

S 15 CA5.2 Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se
elixa.

LC.1 - Diferentes trámites•

S 10 CA5.3 Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites. LC.2 - Organismos para dirixirse•

S 10 CA5.4 Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa. LC.3 - Cubriuse documentación•

S 15 CA5.5 Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha. LC.4 - Trámites fiscais•

S 10 CA5.6 Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social LC.5 - Trámites laborais•

S 10 CA5.7 Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administracións
públicas á hora de abrir un negocio.

LC.6 - Trámites outras administracións•

S 10 CA5.8 Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determinados
tipos de negocios.

LC.7 - Trámites específicos negocio•

S 10 CA5.9 Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramitación e a
posta en marcha dun negocio.

LC.8 - Cumprimento dos prazos•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Trámites xerais para os diversos tipos de empresa.

 Tramites específicos. Negocios particulares.

 Autorizacións, instalación ou constitución.

 Inscricións en rexistros.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Carnés profesionais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

17,0Trámites ante as diversas
administracións - Búsqueda
ante os distintos
organismos dos papeis a
entregar e o seu prazo

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

• Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

LC.1 - Diferentes
trámites

•

LC.2 - Organismos para
dirixirse

•

LC.3 - Cubriuse
documentación

•

LC.4 - Trámites fiscais•

LC.5 - Trámites laborais•

LC.6 - Trámites outras
administracións

•

LC.7 - Trámites
específicos negocio

•

LC.8 - Cumprimento dos
prazos

•

TO.1 - Esixencia
realización tramites

•

17,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión do proxecto empresarial 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Xestión do proxecto 40,011.1 Elaboración plan aprovisionamento, marketing, rrhh. Xestión da
contabilidade, tesorería e fiscalidade

Presentación do proxecto 10,022.1 Ante o público asistente, e utilizando ferramentas informáticas os
compoñentes do grupo defenden a súa idea

50TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.1 Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da
empresa.

LC.1 - Aprovisionamento da empresa•

S 10 CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa. LC.2 - Comercialización dos productos•

S 10 CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos. LC.3 - Os RR.HH•

S 10 CA6.4 Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa. LC.4 - A contabilidade da empresa•

S 10 CA6.5 Planificáronse as necesidades financeiras da empresa. LC.5 - As necesidades financeiras•

S 10 CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais. LC.6 - A normativa fiscal•

S 10 CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.1 - Organización da tarefa•

S 10 CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo. TO.2 - Traballo entre os membros do grupo•

S 10 CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.3 - Tarefa con rigor•

S 10  CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público. LC.7 - Exposición público•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento.

 Xestión comercial, de márketing e de recursos humanos na empresa.
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Contidos

 Xestión da contabilidade como toma de decisións, das necesidades de investimento e financiamento, e das obrigas fiscais.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

40,0Xestión do proxecto -
Xestión das distintas
funcións da empresa

Propuesta de pautas-
guión sobre o contido
da fase do proxecto

• Discusión entre os
componentes do grupo
sobre os temas
propostos. Redacción
da fase do proxecto, en
base as pautas da
profesora e do libro-
guión

• Apuntamentos
alumnado

•

Arquivo dixital da fase
do proxecto, que
enviarán á profesora e
será avaliado.

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

Libro "El monje que
vendió su Ferrari",
Autor Robin Sharma

•

LC.1 - Aprovisionamento
da empresa

•

LC.2 - Comercialización
dos productos

•

LC.3 - Os RR.HH•

LC.4 - A contabilidade da
empresa

•

LC.5 - As necesidades
financeiras

•

LC.6 - A normativa fiscal•

10,0Presentación do proxecto -
Exposición pública do
proxecto

Propuesta de pautas-
guión sobre o a
realización dunha
exposición oral

• Exposión pública e
defensa da súa idea
polos membros do
grupo, apoiados por
medios tecnolóxicos

• Arquivo dixital sobre a
exposición do proxecto

•

Exposición da idea
traballada no seu
proxecto

•

Material recopilado polo
profesor e os alumnos
en Internet.

•

Utilización do libro de
texto "Simulación
empresarial" Paraninfo.

•

LC.7 - Exposición público•

TO.1 - Organización da
tarefa

•

TO.2 - Traballo entre os
membros do grupo

•

TO.3 - Tarefa con rigor•

50,0TOTAL
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

O emprendedor e a innovación

-Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de

desenvolvemento económico e creación de emprego.

-Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten para a competitividade empresarial.

-Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor económico e social.

-Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista empresarial.

-Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valorando os factores de risco asumidos en cada unha.

-Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación destas.

-Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, relacionándoas

estruturadamente nun informe.

A idea de negocio. O Mercado.

-Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de negocio.

-Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio factible.

-Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio.

-Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

-Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

- Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

- Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel.

-Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto.

A organización da empresa

-Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.

-Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.

-Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.

-Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins.

-Identificáronse as funcións dentro da empresa

-Seleccionouse a forma xurídica adecuada.

-Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.

-Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento.

-Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu mantemento.

Viabilidade da empresa

-Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio.

-Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

-Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

-Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

-Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa.

-Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de investimento.

-Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor planificación na empresa.

Posta en marcha. Trámites

-Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.

- Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se elixa.

-Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites.

-Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa.

-Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha.

-Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social

-Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administracións públicas á hora de abrir un negocio.

-Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determinados tipos de negocios.

-Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramitación e a posta en marcha dun negocio.

Xestión do proxecto empresarial.

-Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da empresa.

-Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

-Xestionáronse os recursos humanos.

-Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa.

-Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.

-Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.

-Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

-Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

-Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións dos alumnos/-as se obterán polos seguintes conceptos:

> Traballo individual, que se dividirá en tres apartados:

    1º apartado: probas escritas en base aos contidos dos temas vistos no período en función dos contidos e unidades do libro-guía.

    2º apartado: probas traballos propostos (orais ou escritos), exercicios prácticos a realizar e resolución de tipos test correspondentes aos contidos

de cada tema. Farase unha media coas puntuacións obtidas por todos os conceptos citados.

    3º apartado. Resolución escrita de cuestións sobre unha lectura plantexada no trimestre. A cualificación de este apartado será APTO ou NON

APTO.

No caso de obter APTO no terceiro apartado, farase unha media da puntuación obtida nos dous primeiros apartados.

> Traballo grupal: consistirá na elaboración dun Plan de Empresa  para un Proxecto Empresarial que se irá avaliando por entregas. As entregas do

Proxecto grupal de Simulación Empresarial serán remitidas polos grupos, en base as fases expostas no libro-guía e sobre o que a profesora

proporá unhas pautas de actuación. Todos eles, terán como fin a elaboración do Proxecto e a súa exposición final.

As cualificacións obtidas polos conceptos anteriores, unificaranse nunha soa nota, de tal maneira que se distinguirá entre o traballo grupal (para a

realización do proxecto de simulación) cun peso do 40%, e o traballo individual cun peso do outro 60%.

A nota final do módulo obterase a través da ponderación de dúas notas: a media aritmética das distintas cualificacións obtidas nas distintas
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avaliacións, que ponderará un 80%, e a nota final do traballo do Proxecto de Simulación Empresarial, que o fará nun 20%. Nesta poderá influír, en

caso de aproximación ao 5 (aprobado) que o alumno/a interviñese dun xeito significativo (traballos, exposicións, debates, investigacións,

dúbidas,...).

Esta información foi comunicada o alumnado o comezo do curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumnado que teña o módulo pendente, logo de realizada a avaliación previa a FCT, poderá recuperalo neste mesmo período. Para este fin,

o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación con indicación expresa da data final en que serán avaliados (DOGA, Nº

136 - art. 31, orde avaliación 12 xullo, 2011)

Se o finalizar o curso, o alumno/a non acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránse actividades de recuperación ao longo do curso

seguinte.

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

Os alumnos que perdesen o dereito de avaliación continua, por razón de inasistencia reiterada, de tal maneira que non sexa posible utilizar os

instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terán dereito a realizar unha proba extraordinaria, previa á avaliación final.

O número de faltas que implica a perda do dereito de avaliación contuna nun determinado módulo, será do 10% da súa duración total (art. 25 orde

12 xullo 2011)

O devandito alumnado non terá dereito a realizalas correspondentes actividades de recuperación para este módulo, a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da mencionada Orde 12 xullo (Resolución 4 agosto 2016, desenvolvemento ciclos formativos 2016/2017)

A proba extraordinaria de avaliación, será de carácter obxectivo: sobre toda a programación do módulo. Para estes alumnos a nota final, formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva, e deberá ser 5 ou superior para superlo módulo (expresada con números enteiros, redondeada a

unidade máis próxima)

Dita proba extraordinaria consistirá nunha proba escrita con preguntas de resposta amplia a desenvolver sobre os contidos do módulo. A

cualificación (nota de 0 a 10) se obterá en base a amosar claramente que se coñecen os variados, múltiples e esixentes coñecimentos, aptitudes e

actitudes necesarios para poñer en marcha o Plan de empresa correspondente a un Proxecto empresarial. Os materiais de referencia utilizados no

desenvolvemento ordinario do módulo (manual de referencia e libros de lectura obrigada) serán os que sirvan como elementos previos para

conformar ás cuestións a desenvolver na proba obxectiva.

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

O seguimiento realizarase cubrindo, ao menos mensualmente, a "táboa de seguimento de programacións", comparando o programado co

acadado, e comentando as distintas desviacións. Isto facilita a adeucación das programacións para o seguinte curso académico, así como unha
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maior información para o profesorado entrante. Para comentalo seguimento, realizarase a correspondente reunión no departamento Administrativo.

A temporalización programada para o conxunto das distintas unidades de traballo, agrupadas por bloques temáticos, e que compararei co día a día

das sesións:

Unidades                                                               Datas                             Total sesións

1ª Parte: Idea de Negocio                                     Inicio - 16 outubro                  17

2ª Parte: O Mercado                                                 6 novembro                       17

3ª Parte: Forma Xurídica - Tramites                              20 novembro                     17

1ª Avaliación

5ª Parte: Financiación empresa                                   10 xaneiro                         50

6ª Parte: Previsions e analisise económico financiero        7 febreiro                         17

4ª y 7ª Parte: Marketing, RR.HH. Xestion comercial-fra     7 marzo

Recopilación, Preparación Dossier y Presentación proyecto-16 marzo                         50

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante o primeiro mes dende o comezo das actividades lectivas do módulo, realizarei unha avaliación inicial que terá como obxectivo fundamental

indagar sobre as características que presenta o alumnado en relación cos resultados de aprendizaxe.

Dita avaliación, realizareina a través duns cuestionarios ou preguntas xeneralistas máis cercanas os contidos da materia: baseándome nos

módulos que xa tiveron no primeiro curso e noutros coñecementos que o alumnado poidera ter por outras ensinanzas.

Esta avaliación, non leverá en ningún caso, consigo unha cualificación.

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

As medidas consistirán básicamente, na atención personalizada na aula, e no establecemento de tarefas complementarias co seguimento da

profesora.

No caso de existencia de alumnado con necesidades educativas específicas, e en canto á avaliación, e segundo o especificado para estas

ensinanzas profesionais na normativa existente: a adecuación das actividades formativas, así como dos criterios e os procedementos de avaliación

cando o ciclo formatvo vaia ser cursado por alumnado con algún tipo de minusvalez, garantíse o acceso ás probas de avaliaión. Esta adaptación,

en ningún caso supoñerá, a supresión de resultados de aprendizaxe e obxectivos xerais do ciclo que afecten á adquisición da competencia xeral

do título.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA.

- Elaborando de forma autónoma e a través do diálogo con outros, principios xerais de valor que axuden a axuizar criticamente a realidade.

- Detectando e criticando aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas sociais vixentes.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE AMBOS OS DOUS SEXOS

- Posibilidade de identificar situacións nas que se produce este tipo de discriminación e de analizar as súas causas.

- O rexeitamento ás desigualdades e discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Que comprendan e analicen as repercusións das actividades humanas na natureza

- Análise dos problemas ambientais e o que supón a globalización como estratexia para a solución destes.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

- Pódese fomentar a responsabilidade dos alumnos/-ás como consumidores.

- Rexeitamento ao consumismo e a degradación ao medioambente.

- Desenvolvemento integral dos mozos favorecendo a reciclaxe e o uso axeitado dos materiais no centro

EDUCACIÓN PARA EUROPA

- Fomentarase o desenvolvemento da identidade europea.

- Actitudes contrarias ao racismo, xenofobia e intolerancia entre os pobos

EDUCACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

Partindo de artigos obtidos en prensa especializada ou na sección económica dos distintos diarios, trataremos de que o alumno/-a mostre unha

actitude crítica

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Poderemos realizar ó longo do curso distintas tarefas para afianzar os conceptos desenvolvidos nas distintas unidades, así:

-Exposición nos taboleiros de anuncios da aula, así como no blog da materia, de diversos recortes de prensa referentes ao ámbito da empresa ou

calquera outra temática de interese. A través deles, o alumno/-a poderá identificar os contidos da materia nas distintas noticias alí expostas,

provocando un posterior debate na aula.

-Actividades relacionadas co autoemprego (charlas informativas de organismos público). Non debemos descartar que os alumnos/-ás do ciclo

formativo constitúan a súa propia empresa- tal e como están practicando con este módulo-. Nestas exposicións poden escoitar experiencias

doutros empresarios, descubrir as axudas que poderían obter da administración se cumpren determinadas circunstancias, e mesmo as

posibilidades de mercado non explotado

10.Outros apartados

10.1) Información sobre a publicidade da programación

O comenzo de curso, a profesora comunicoulle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo (tendo una breve resumo deste no blog "La

contabilidad en el aula").

Tamén indicalles onde poden atopar toda a información relativa o curriculo da materia pertencente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos

aspectos que lle podan interesar do titulo.
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10.2) Bibliografía do módulo

Manual de referencia: "Simulación empresarial", Editorial Paraninfo.

Libro de apoio: "Simulación empresarial". HERNANDO POLO, CRISTINA de Mc Graw Hill (2017)

Lecturas obrigatorias: "La Buena Suerte", Alex Rovira e Fernando Trías de Bes; "¿Quién se ha llevado mi queso?", Spencer Johnson; "El monje

que vendió su Ferrari", Robin Sharma; "La meta: un proceso de mejora continua". ELIYAHU M. GOLDRATT. Editorial Diaz de Santos

10.3) Ensino non presencial

No caso de que a CEOU decrete a non asistencia ás aulas físicas como consecuencia da adopción de medidas de loita contra a pandemia

provocada polo COVID-19, se prevé continuar co ensino non presencial utilizando básicamente as seguintes ferramentas ferramentas:

¿ Aula Moodle do Centro como ferramenta principal de acceso ao material docente por parte do alumnado, así como sistema de

retroalimentación. Enlazaranse vídeos explicativos tanto confeccionados polo profesor titular como rastrexados de internet; proporcionaranse

exercicios prácticos para o repaso e reforzo dos conceptos teóricos e fixación de coñecementos, e recomendarase material complementario en

cada caso.

¿ Clases en streaming usando o software corporativo Cisco Webex, cunha dobre función:

o Nun horario prederminado sustituto, pero equivalente, ao horario presencial, para todo o alumnado pertencente ao grupo, con asistencia

obrigatoria.

o Clases a un grupo reducido de alumnos ao modo de titorías conxuntas de apoio e reforzo para a solventar dúbidas e incomprensións froito

das dificultades nos contidos ou nos medios ao noso dispor para comunicármonos.

¿ Sistema de mensaxería instantánea para o apoio inmediato e titoría na resolución de dúbidas individuais respecto da solución ás tarefas

marcadas.

Polo que respecta ás probas avaliativas, manteranse as previstas na programación ordinaria, adaptándoas ás ferramentas que nos facilita o

Moodle, por videoconferencia, correo electrónico, etc. En todo caso quedará rexistro electrónicovda entrega así como copia do/s arquivo/s resolto/s

obxecto de cada exame.

Os criterios de cualificación serán os estipulados para o réxime ordinario.

A experiencia acumulada no curso 19/20 en circunstancias similares amosou as dificultades que o ensino non presencial presenta en diferentes

facetas (medios técnicos e de habitabilidade, aptitudes e actitudes persoais do alumnado, posibilidades de reforzo na aprendizaxe, etc) polo que

aconsella atender tamén de perto ao respecto e atención emocional de cada alumno tendo en conta as súas propias particularidades e facendo

fincapé na importancia de observar rutinas similares ás cotiás presenciais e a resolver as tarefas puntualmente, como forma de fixar un

compromiso entre o ensino (do docente) e a aprendizaxe (do alumno).
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