
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

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 62022/2023 126105

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN PARDO SANTISO

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 Real Decreto 1584/2011, do 4 de novembro, establece o título de Técnico Superior en Administración e Finanzas e as súas ensinanzas mínimas

fixando os obxectivos xerais e as competencias profesionais, persoais e socias.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realizar as tarefas administrativas nos procesos de selección,

contratación, retribución, modificación e extinción da relación laboral, así como coordinar os fluxos de información que se xeren, contribuíndo ao

desenvolvemento dunha adecuada xestión dos recursos humanos, con aplicación dos principios de ética e responsabilidade social e corporativa

propios das organizacións.

Aplicar os procesos administrativos establecidos na selección, na contratación, e na  na formación e no desenvolvemento dos recursos humanos,

axustándose á normativa e á política empresarial

e á política empresarial.

 Organizar e supervisar a xestión administrativa de persoal da empresa, axustándose á normativa laboral vixente e aos protocolos establecidos.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Nesta unidade didáctica identificaremos as fontes do dereito laboral, a aplicación de ditas fontes, así como os
dereitos e obrigas que se derivan do contrato de traballo.

A relación laboral e o
contrato de traballo

12 10

2 Nesta unidade didáctica estudaremos as diferentes modalidades de contratación existentes.Tipos de contratos de
traballo

12 10

3 Nesta unidade didáctica estudaremos os diferentes rexímenes e os Organismos que interveñen na xestión da
seguridade social. As diferentes prestacións do sistema de Seguridade Social e as obrigas da empresa fronte
este organismo.

O sistema da
Seguridade Social

18 15

4 Nesta unidade estudaremos as distintas oficinas e organismos ante os que se realizan as xestións para
formalizar a contratación laboral e tódolos trámites precisos para regularizar a contratación de traballadores en
tempo e forma adecuados.

O proceso de
contratación.

20 15

5 Nesta unidade didáctica estudaremos as modificacións e suspensións na relación laboral así como a súa
incidencia no salario ou o dereito a percibir algún tipo de indemnización.

Incidencias na relación
laboral

14 10

6 Nesta unidade coñeceremos  os distintos tipos de salario e a estrutura do salario, distinguindo as percepcións
salariais e as non salariais .

O salario 14 10

7 Nesta unidade estudaremos a elaboración do recibo de salarios nas diferentes situacións laborais nas que se
pode atopar o traballador.

A nómina 26 20

8 Estudaremos as diferentes modalidades de extinción da relación laboral e a súa incidencia laboral e
indemnizatoria.

A extinción do contrato
de traballo.

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A relación laboral e o contrato de traballo 12

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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Formalidades e documentación do proceso de contratación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Tipos de contratos de traballo 12

4.2.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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral.

CA1.2 Identificáronse as fases do proceso de contratación.

CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

CA1.4 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada colectivo, e os seus elementos.

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.

CA1.6 Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.

CA1.7 Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.

CA1.8 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

CA1.9 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA1.10 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de contratación.

4.2.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.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sistema da Seguridade Social 18

4.3.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

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social.

CA3.2 Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a determinación de achegas á Seguridade Social.

CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

CA3.4 Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da Seguridade Social.

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.

CA3.6 Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e fiscalizadores en materia de seguridade social.

CA3.7 Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social.

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.

4.3.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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O proceso de contratación. 20

4.4.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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral.

CA1.2 Identificáronse as fases do proceso de contratación.

CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

CA1.4 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada colectivo, e os seus elementos.

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.

CA1.6 Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.

CA1.7 Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.

CA1.8 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

CA1.9 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA1.10 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de contratación.

4.4.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.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Incidencias na relación laboral 14

4.5.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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo.

CA2.2 Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.3 Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

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.

CA2.5 Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral.

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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Modificación das condicións do contrato de traballo.

 Suspensión do contrato de traballo: causas e procedementos.

 Xestión da documentación nos organismos públicos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O salario 14

4.6.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais.

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.

CA4.3 Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do posto.

CA4.4 Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Regulación legal da retribución.

 Salario: clases.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A nómina 26

4.7.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución.

CA4.5 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

CA4.6 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA4.7 Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.

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.

CA4.9 Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

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.

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.

4.7.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A extinción do contrato de traballo. 10

4.8.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo.

CA2.2 Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.3 Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.5 Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral.

4.8.e) Contidos

Contidos

 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.
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Para a avaliar este módulo:

- Realizaranse probas obxectivas de coñecemento teórico-práctico cuxa cualificación suporá o 90% da nota final.

- Valorarase a participación nas actividades cun peso na cualificación final do 10%.

A avaliación da aprendizaxe realizarase a través de dúas avaliacións parciais e unha final. A avaliación realizarase por unidades didácticas, e para

cualificar cada unidade realizaranse os seguintes criterios:

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1.-Nota obtida no exame. Unha proba por cada unidade didáctica. Cada proba cualificarase de 0 a 10 puntos,

Para aprobar cada unha das avaliacións, os alumnos deberán obter cando menos, unha puntuación mínima igual a 5 puntos, en cada unha das

unidades ( aparecen relacionadas no punto 3.a da programación )

Se algunha das unidades non fose superada, a avaliación estaría suspensa ( Solo se fará media cando todas as unidades didácticas incluídas na

avaliación superen a nota de 5 puntos.

Unha vez superadas tódalas unidades, a media calcularase  de acordo o peso que cada unidade teña atribuído no total do modulo de acordo co

especificado no apartado 3 desta programación.

Se algunha unidade non acadara a nota mínima dun cinco a avaliación permanecería suspensa.

Sancionarase coa cualificación de cero, cando se comprobe que o alumno actuou de maneira fraudulenta ó realizar as probas porque copiou ou

realizou condutas similares.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno será custodiado pola profesora ata rematado o  prazo de reclamacións

da avaliación final do modulo

CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

- Cada trimestre realizarase polo menos unha proba escrita de natureza teórico-práctica, que abrangue unha ou varias unidades didácticas, na que

o alumnado demostrará o coñecemento da materia do módulo. Para a súa cualificación valorarase:

   - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta

   - O uso axeitado do vocabulario propio da materia.

  - A correcta resolución e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos.

Cada proba será puntuada de 0 a 10 puntos e a nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre suporá o 90% da nota trimestral da

avaliación.

- A participación nas actividades suporá o 10% da nota e valorase: a realización de traballos e outras actividades de entrega obrigada propostas

pola profesora.  No caso de que nalgún trimestre non se propoñan traballos ou outras actividades puntuables, a ponderación acumularase ás

probas obxectivas.

Para aprobar a avaliación trimestral a nota deberá ser igual ou superior a 5 puntos.

NOTA FINAL DO MÓDULO

Para obter cualificación positiva no módulo, deberán estar aprobadas todas as avaliacións.

A nota final do módulo será a media das notas de todas as avaliacións e para superalo deberá ter unha nota global igual ou superior a 5.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método nas probas obxectivas, así como a

entrega de traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender a avaliación, e deberá recuperar

a materia correspondente na proba obxectiva final ou, no seu caso, entregar outro traballo orixinal.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

As probas obxectivas faranse  de forma presencial. Non obstante, no caso da suspensión da actividade lectiva presencial, a formación

continuarase na aula virtual e as probas presenciais poderán ser substituídas  por actividades  que se realizarán a través da aula virtual do centro.

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 última avaliación parcial e antes da avaliación final, realizarase unha proba obxectiva final na o alumnado

recuperará as avaliacions 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

A avaliación continua  require a asistencia regular ás clases. Quen teña un total de faltas de asistencia non xustificadas ás aulas superior ó 10% do

total do horario do módulo, perderá o dereito a presentarse as probas parciais obxectivas de cada unidade didáctica e mesmo perderá as

cualificacións parciais das unidades didácticas ás que se teña presentado.

O alumnado en esta situación será avaliado mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a

programación do módulo,  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.

A utilización de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender a o módulo.

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

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Ó final do ano realizase unha valoración global

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

Confrontación das observacións coas realizadas polo resto do profesorado e coa información da persoa titora.
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Realización dunha sesión específica de valoración do alumnado ó final do primeiro mes de docencia mediante a realización dunha proba escrita.

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.

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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais esta presente en todas as unidades didácticas que forman o módulo coa finalidade de formar

persoas profesionais comprometidas cos valores dunha sociedade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Recollida de información en empresas e organismos públicos.

Realización de xestións en organismos públicos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

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 72022/2023 147123

MP0653_12 Produtos e servizos financeiros 72022/2023 10890

MP0653_22 Seguros 72022/2023 3933

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN PARDO SANTISO

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 Real Decreto 1584/2011, do 4 de novembro, establece o título de Técnico Superior en Administración e Finanzas e as súas ensinanzas mínimas

establece os obxectivos xerais e as competencias profesionais, persoais e socias.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de xestionar administrativamente a actividade comercial, que

inclúe aspectos como:

¿ Confección, rexistro e control da documentación administrativa da actividade comercial.

¿ Xestión e control da tesouraría.

¿ Rexistro contable das operacións máis comúns relacionadas coa actividade comercial da empresa.

¿ Confección da documentación, e xestión e control das obrigas tributarias derivadas da actividade comercial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na área administrativa de pequenas e medianas empresas de calquera sector de

actividade.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais  do ciclo formativo, e as competencias  do título.

As liñas de actuación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

¿ A análise e interpretación da normativa mercantil, contable e fiscal vixente.

¿ Confección e rexistro da documentación administrativa relacionada coa actividade comercial da empresa, utilizando unha aplicación

informática de facturación.

¿ Cubrición de documentos xerados en procesos de cobramentos e pagamentos, así como a análise dos libros de tesouraría e a utilización

de aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

¿ Contabilizar informáticamente operacións derivadas da actividade comercial, materializadas en documentos soporte.

Para o módulo profesional O Real Decreto 1584/2011 establece os seguintes resultados de aprendizaxe, polo que ó final do módulo o alumno será

capaz de:

Produtos e servizos financeiros

RA1. Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles.

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

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

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

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

Seguros

RA1. Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora.
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PROFESIONAIS

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

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

1 Financiación. Axudas
a empresa

14 10

2 Sistema financeiro.
Produtos e servicios.

7 5

3 Interese simple.
Capitalización y
actualización simple

7 5

4 Interese composto.
Capitalización e
actualización
composta

12 10

5 Rendas financeiras 20 15

6 Préstamos.Métodos
de amortización

20 15

7 Leasing financeiro.
Empréstitos

10 7

8 Selección de
investimentos

10 7

9 Orzamentos 8 6

10 Seguros 39 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Financiación. Axudas a empresa 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de financiamento.

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de estados financeiros.

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

N.º Título da UD Duración

2 Sistema financeiro.Produtos e servicios. 7

4.2.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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de financiamento.

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

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

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

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

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

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

CA2.1 Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro.

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

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

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de estados financeiros.

 Axudas e subvencións públicas e/ou privadas.

 Sistema financeiro.

 Produtos financeiros de pasivo e de activo.
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Contidos

 Servizos financeiros.

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

N.º Título da UD Duración

3 Interese simple. Capitalización y actualización simple 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

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

 Análise de operacións de liquidación de contas.

 Análise de operacións de depósitos.

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

N.º Título da UD Duración

4 Interese composto. Capitalización e actualización composta 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

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

 Análise de operacións de liquidación de contas.

 Análise de operacións de depósitos.

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

N.º Título da UD Duración

5 Rendas financeiras 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

 Análise de operacións de depósitos.

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

N.º Título da UD Duración

6 Préstamos.Métodos de amortización 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

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

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

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

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

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

N.º Título da UD Duración

7 Leasing financeiro.Empréstitos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

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

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

8 Selección de investimentos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Mercados financeiros.

 Renda fixa e variable.

 Débeda pública e privada.

 Fondos de investimento.

 Produtos derivados.

 Fiscalidade dos activos financeiros para as empresas.

 Investimentos económicos.

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

N.º Título da UD Duración

9 Orzamentos 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA5.3 Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.

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

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

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

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

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Métodos de orzamentación.

 Orzamento mestre e orzamento operativo.

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

N.º Título da UD Duración

10 Seguros 39

4.10.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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.4 Clasificáronse os tipos de seguros.

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

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

CA1.7 Identificáronse as primas e os seus compoñentes.

CA1.8 Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Concepto, características e clasificación.

 Contrato de seguro e a valoración de riscos.

 Elementos materiais e persoais dos seguros.

 Clasificación dos seguros.

 Tarifas e primas.

 Xestión administrativa derivada da contratación dun seguro.
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Para a avaliar este módulo:

- Realizaranse probas obxectivas de coñecemento teórico-práctico cuxa cualificación suporá o 90% da nota final.

- Valorarase a participación nas actividades cun peso na cualificación final do 10%.

A avaliación da aprendizaxe realizarase a través de dúas avaliacións parciais e unha final. A avaliación realizarase por unidades didácticas, e para

cualificar cada unidade realizaranse os seguintes criterios:

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1.-Nota obtida no exame. Unha proba por cada unidade didáctica. Cada proba cualificarase de 0 a 10 puntos,

Para aprobar cada unha das avaliacións, os alumnos deberán obter cando menos, unha puntuación mínima igual a 5 puntos, en cada unha das

unidades ( aparecen relacionadas no punto 3.a da programación )

Se algunha das unidades non fose superada, a avaliación estaría suspensa ( Solo se fará media cando todas as unidades didácticas incluídas na

avaliación superen a nota de 5 puntos.

Unha vez superadas tódalas unidades, a media calcularase  de acordo o peso que cada unidade teña atribuído no total do modulo de acordo co

especificado no apartado 3 desta programación.

Se algunha unidade non acadara a nota mínima dun cinco a avaliación permanecería suspensa.

Sancionarase coa cualificación de cero, cando se comprobe que o alumno actuou de maneira fraudulenta ó realizar as probas porque copiou ou

realizou condutas similares.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno será custodiado pola profesora ata rematado o  prazo de reclamacións

da avaliación final do modulo

CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

- Cada trimestre realizarase polo menos unha proba escrita de natureza teórico-práctica, que abrangue unha ou varias unidades didácticas, na que

o alumnado demostrará o coñecemento da materia do módulo. Para a súa cualificación valorarase:

   - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta

   - O uso axeitado do vocabulario propio da materia.

  - A correcta resolución e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos.

Cada proba será puntuada de 0 a 10 puntos e a nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre suporá o 90% da nota trimestral da

avaliación.

- A participación nas actividades suporá o 10% da nota e valorase: a realización de traballos e outras actividades de entrega obrigada propostas

pola profesora.  No caso de que nalgún trimestre non se propoñan traballos ou outras actividades puntuables, a ponderación acumularase ás

probas obxectivas.

Para aprobar a avaliación trimestral a nota deberá ser igual ou superior a 5 puntos.

NOTA FINAL DO MÓDULO

Para obter cualificación positiva no módulo, deberán estar aprobadas todas as avaliacións.

A nota final do módulo será a media das notas de todas as avaliacións e para superalo deberá ter unha nota global igual ou superior a 5.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método nas probas obxectivas, así como a

entrega de traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender a avaliación, e deberá recuperar

a materia correspondente na proba obxectiva final ou, no seu caso, entregar outro traballo orixinal.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

As probas obxectivas faranse  de forma presencial. Non obstante, no caso da suspensión da actividade lectiva presencial, a formación

continuarase na aula virtual e as probas presenciais poderán ser substituídas  por actividades  que se realizarán a través da aula virtual do centro.

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 última avaliación parcial e antes da avaliación final, realizarase unha proba obxectiva final na o alumnado

recuperará as avaliacions 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

A avaliación continua  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 15 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 teña presentado.

O alumnado en esta situación será avaliado mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a

programación do módulo,  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.

A utilización de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender a o módulo.

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

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación.

Ó final do ano realizase unha valoración global.

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

Confrontación das observacións coas realizadas polo resto do profesorado e coa información da persoa titora.

Realización dunha sesión específica de valoración do alumnado ó final do primeiro mes de docencia mediante a realización dunha proba escrita.
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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.

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 progreso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais esta presente en todas as unidades didácticas que forman o módulo coa finalidade de formar

persoas profesionais comprometidas cos valores dunha sociedade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se o considera o departamento e é posible poderanse realizar de visitas a empresas e organismos.

Recollida de información en empresas e organismos públicos

Realización de xestións en organismos públicos

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

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 92022/2023 188157

MP0654_13 Contabilidade 92022/2023 11697

MP0654_23 Fiscalidade 92022/2023 3630

MP0654_33 Análise de estados contables e auditoría 92022/2023 3630

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CONCEPCIÓN CARRICOBA ARMESTO

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 efectuar

a xestión administrativa contable-fiscal, que abrangue aspectos como:

Rexistro, preparación e control da documentación soporte.

Análise e aplicación da normativa contable e fiscal.

Rexistro dos feitos contable derivados das operacións de transcendencia económica-financeira

segundo o PXC.

Xestión das obrigas fiscais e contables dunha empresa.

Análise dos estados contables dunha empresa.

Instalación e utilización das aplicacións informáticas de contabilidade e fiscal.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Contabilización en soporte informático dos feitos contablesContabilización en
soporte informático
dos feitos contables

40 21

2 Rexistro contable das operacións derivadas do fin do exercicio económicoRexistro contable das
operacións derivadas
do fin do exercicio
económico

40 21

3 Confección das contas anuaisConfección das contas
anuais

36 19

4 Tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao imposto de
sociedades e ao imposto sobre a renda das persoas físicas

Tramitación das
obrigas fiscais e
contables relativas ao
imposto de actividades
económicas, ao
imposto de
sociedades e ao
imposto sobre a renda
das persoas físicas

36 19

5 Informes de análise da situación económico-financeira e patrimonial dunha empresaInformes de análise da
situación económico-
financeira e
patrimonial dunha
empresa

20 11

6 O proceso de auditoría na empresaO proceso de auditoría
na empresa

16 9
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Contabilización en soporte informático dos feitos contables 40

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). SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento.

CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización.

CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC

CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.

CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan.

CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables.

CA1.7 Identificouse a estrutura e o xeito de elaboración do balance de comprobación de sumas e saldos.

CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de contabilidade.

 0Rexistro contable da tesouraría.

  Balances de comprobación de sumas e saldos.

 Normalización contable. Plan Xeral de Contabilidade.

 Estudo dos grupos do PXC.

 Fondos propios e creación da empresa.

 Fontes de financiamento alleas.

 Proceso contable do inmobilizado material e intanxible.

 Proceso contable por operacións comerciais.

 Contas de persoal: contas relacionadas coa Administración pública.

 Rexistro contable das operacións financeiras.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Rexistro contable das operacións derivadas do fin do exercicio económico 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda.

CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais.

CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado.

CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta.

CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable.

CA2.6 Obtívose o resultado por medio do proceso de regularización.

CA2.7 Rexistrouse a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións propostas.

CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte.

CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do exercicio económico que sexan necesarias.

CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Confección das contas anuais 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, aplicando a lexislación mercantil. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determinouse a estrutura da conta de perdas e ganancias, diferenciando os tipos de resultado que integran.

CA3.2 Determinouse a estrutura do balance de situación indicando as relacións entre as epígrafes.

CA3.3 Estableceuse a estrutura da memoria, o estado de cambios no patrimonio e o estado de fluxos de efectivo.

CA3.4 Confeccionáronse as contas anuais aplicando os criterios do PXC e utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes.

CA3.5 Determináronse os libros contables obxecto de legalización para a súa presentación ante os organismos correspondentes.

CA3.6 Verificáronse os prazos de presentación legalmente establecidos nos organismos oficiais correspondentes.

CA3.7 Cubríronse os formularios de acordo coa lexislación mercantil, utilizando aplicacións informáticas.

CA3.8 Comprobouse a veracidade e a integridade da información contida nos ficheiros xerados pola aplicación informática.

CA3.9 Valorouse a importancia das contas anuais como instrumentos de comunicación interna e externa, e información pública.

CA3.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos.

CA3.11 Valorouse a aplicación das normas de protección de datos no proceso contable.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación da información contable.

 Contas anuais: normas para a súa elaboración.

 Balance de situación.

 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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tramitación das obrigas fiscais e contables relativas ao imposto de actividades económicas, ao imposto de sociedades e ao
imposto sobre a renda das persoas físicas

36

4.4.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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto.

CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o procedemento de declaración-liquidación dos impostos.

CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas fiscais.

CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos impostos que gravan a actividade económica.

CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.

CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con valoración da eficiencia desta vía.

CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios.

CA1.8 Diferenciouse entre resultado contable e resultado fiscal, e especificáronse os procedementos para a conciliación de ambos.

CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes.

CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento das obrigas fiscais.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Impostos locais sobre actividades económicas.

 Imposto sobre sociedades: xestión do imposto.

 Desenvolvemento xeral do cálculo do imposto: contabilidade e imposto de sociedades.

 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.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Informes de análise da situación económico-financeira e patrimonial dunha empresa 20

4.5.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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as funcións das análises económico-financeira, patrimonial e de tendencia e proxección, e establecéronse as súas diferenzas.

CA1.2 Seleccionouse a información salientable para a análise dos estados contables que a proporcionan.

CA1.3 Identificáronse os instrumentos de análise máis significativos e describiuse a súa función.

CA1.4 Calculáronse as diferenzas, as porcentaxes, os índices e as razóns máis salientables para a análise económica, financeira e de tendencia e proxección.

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.

CA1.6 Obtivéronse conclusións con respecto á liquidez, a solvencia, a estrutura financeira e as rendibilidades da empresa.

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).

CA1.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes.

4.5.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
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O proceso de auditoría na empresa 16

4.6.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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Delimitouse o concepto de auditoría, as súas clases (interna e externa) e o seu propósito.

CA2.2 Sinaláronse os órganos e a normativa que atinxen a auditoría en España.

CA2.3 Verificáronse as facultades e as responsabilidades dos auditores.

CA2.4 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de auditoría e os fluxos de información que se xeran en cada un.

CA2.5 Determináronse as partes dun informe de auditoría.

CA2.6 Valorouse a importancia da obrigatoriedade dun proceso de auditoría.

CA2.7 Valorouse a importancia da colaboración do persoal da empresa nun proceso de auditoría.

CA2.8 Recoñecéronse as tarefas que debe realizar a empresa nun proceso de auditoría interna ou externa.

CA2.9 Contabilizáronse os axustes e as correccións contables derivadas de propostas do informe de auditoría.

4.6.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.
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As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versan sobre:

- Análise e interpretación da normativa mercantil, contable e fiscal.

- Contabilización dos feitos relacionados coa actividade económico-financeira da empresa e coas obrigas fiscais.

- Contabilización das operacións de final do exercicio, obtido o resultado do ciclo económico.

- Contabilización das operacións contables e fiscais derivadas nun exercicio económico completo en soporte informático.

- Formalización dos modelos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas fiscais.

- Confección das contas anuais en soporte informático analizando as obrigas derivadas destas.

- Análise da situación económico-financeira e patrimonial dunha empresa con base nos estados contables.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para superar positivamente o módulo profesional aplicaranse os seguintes criterios:

   Realizaranse probas obxectivas de coñecemento sobre cada unha das unidades didácticas con contido teórico, práctico ou teórico-práctico.Estas

probas serán puntuadas entre 0 e 10 puntos.

   Valorarase a participación, realización de traballos e actividades, asistencia e puntualidade. Algunhas destas actividades (as que o profesorado

determine) son de entrega obrigada para aprobar o módulo.

                  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 un 90% da nota trimestral de avaliación. A

estes efectos a nota media obtida nos exames realizados no trimestre multiplicase por 0,9.

   A participación dará unha puntuación máxima de 1 punto e valorarase: a realización de exercicios, a participación en clase e a realización de

traballos e outras actividades propostos polo profesorado. Se nalgún trimestre non se propoñen actividades que puntúen como participación ou

estas son escasas, o punto acumularase ás probas obxectivas.

Para aprobar a avaliación trimestral o alumnado 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 e terá que recuperar a parte

avaliada negativamente.

           Nota final.

1.-Para superar o módulo o alumnado deberá ter unha nota de 5 ou superior en todas as probas obxectivas realizadas.

2.-As probas obxectivas non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva final. Só será necesario recuperar as partes non superadas

durante o curso.

3.-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

O alumnado que durante a realización dunha proba escrita ou nun traballo, realice calquera acto de copia, suplantación ou cambio da proba ou

traballo  obterá  unha puntuación de 0 nesa proba/traballo. De tratarse dunha proba escrita, a avaliación estaría  suspensa.

A sanción afectará a todos os estudantes involucrados: quen copie e quen sexa copiado por ser responsabilidade dos estudantes evitar que a súa

proba ou traballo sexa obxecto de copia.

- Durante a realización das probas escritas non se permitirá o uso de ferramentas tecnolóxicas que permitan almacenar información, comunicarse

co exterior ou acceder a Internet non autorizados (tales como reloxos intelixentes, teléfonos móbiles, etc.) Eses  dispositivos deberán permanecer

apagados e gardados nas mochilas ou custodiados polo profesorado, sendo a súa presenza manifesta motivo suficiente para valorar a proba

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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escrita cun 0.

-A menos que se indique o contrario, a duración de cada proba escrita será de cincuenta minutos

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

Durante o curso, o alumnado que non acade os mínimos esixidos, proporcionaráselles actividades de apoio con exercicios nos que teñan

dificultades para que adquiran práctica a destreza.

O remate do curso, despois da terceira avaliación parcial e antes da avaliación final, realizarase unha proba obxectiva final na que, o alumnado co

precise, 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.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender a o

módulo.

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

O alumnado que supere o límite máximo de faltas de asistencia  do 20% das horas do módulo(10% xustificadas e  10% sen xustificar) segundo

establecido no decreto 114/2010 de 1 de xullo,  perderán o dereito á aplicación dos criterios xerais de avaliación e deberán presentarse a un único

exame en xuño

O alumnado será avaliado mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a programación do módulo.

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.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender a o

módulo

           A proba obxectiva final constará de dous partes:

1ª PARTE: Contabilizar unha serie de documentos relativos as operacións que comunmente se realizan na empresa.  Moi importante: de non

superar esta parte non poderá realizar as seguintes e suspenderá o módulo

2ª PARTE: Unha proba escrita que versará sobre os contidos mínimos establecidos na programación (suposto teórico  -práctico)

A data , hora e duración desta proba establecerase en reunión de departamento e farase pública no taboleiro de anun-cios dos alumnos cunha

antelación mínima de 15 días
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Para determinar se o desenvolvemento das clases e das actividades propostas para que o alumnado alcanzara os obxectivos planificados

resultaron eficaces e adecuados, levarase a cabo unha avaliación a partir de:

-- Os resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado

-- A propia avaliación feita polo alumnado dos materiais, actividades..

-- Opinións escritas do alumnado trimestralmente sobre o que aprenderon, o que máis lle gustou ou que lle resultou máis difícil.

-- Debate entre os membros que integran  o Departamento.

Estes aspectos recolleranse na memoria anual e servirán para a elaboración da programación do curso seguinte e mellorar a práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

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

Realización dunha sesión específica de valoración dos alumnos ó final do primeiro mes de curso mediante unha proba escrita.

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

Tras realizar a proba de avaliación inicial e coa observación directa do primeiro mes, levarei a cabo as accións necesa-rias para aplicar as medidas

de atención educativa aos alumnos que a precisen.

Os alumnos que requiran determinados apoios e atencións educativas por padecer discapacidades físicas,psíquicas, sensoriais o por manifestar

graves trastornos de personalidade o conduta terán unha atención especializada coa finali-dade de conseguir a súa integración. Se é necesario,

realizaráselle, xunto co Departamento de Orientación, unha adap-tación curricular individual significativa.

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.

Co propósito de dar unha resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais, se establecerán  activi-dades de ampliación

curricular .

Para ofertar tanto actividades de reforzo como de avaliación, se usa a plataforma  Moodle, mantendo o contacto e fa-cendo o seguimento a través

do baúl de tarefas, taboleiro de anuncios, correo electrónico e blog.

En todos os supostos e fundamental a coordinación co Departamento de Orientación e se fose preciso a realización de adaptacións curriculares

específicas.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Teranse en conta os seguintes aspectos:

-- Asistencia e puntualidade, calquera das dúas trae consigo a perda de contidos e de traballo, o que suporá un retraso no proceso de aprendizaxe

do alumno.

-- Comportamento durante o desenvolvemento das clases, o respecto polos compañeiros, o profesor e o material.

-- Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo.

-- A claridade e a limpeza nos apuntamentos e nos exercicios elaborados polo alumno.

-- Orde e pulcritude nos traballos realizados.

-- Predisposición para o traballo en equipo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Participarase nas actividades que propoñan desde o aula de emprendemento, sempre que permitan unha aprendizaxe para o alumnado, e teñan

unha duración igual ou inferior a xornada lectiva

10.Outros apartados

10.1) RECURSOS

LIBROS:

P.G.C.-PYMES

CONTABILIDADE E FISCALIDADE - MC-GRAWHILL- 2013

Contabilidade e fiscalidade MCMILLAN IBSN- 978-84-17899-44-8

RECURSOS WEB 2.0

10.2) RECURSOS EDUCATIVOS

PROYECTOR E PIZARRA DIXITAL PARA OBTER MODELOS FISCAIS E CONTABLES.

PÁXINAS WEB SOBRE AUDITORIA DE CONTAS ANUAIS
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

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 62022/2023 126105

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN PARDO SANTISO

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 xestión administrativa participando na elaboración, na

execución e no control do plan de aprovisionamento, así como no óptimo aproveitamento e na calidade da cadea loxística, de acordo coas

directrices da empresa ou a organización.

Esta función abrangue aspectos como:

- Obtención da información necesaria dos departamentos da empresa co fin de determinar as súas necesidades de aprovisionamento.

- Xestión administrativa de almacéns, determinando dos niveis máximos, mínimos, de seguridade, medios e óptimos de existencias.

- Aplicación de métodos de xestión de existencias e determinación do tamaño e do punto de pedido.

- Cálculo dos custos de inventarios a partir dos datos recibidos.

- Selección de provedores e mantemento e actualización dos arquivos.

- Utilización de aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores e cadea loxística.

- Elaboración de pregos de condicións de ofertas.

- Selección das ofertas máis idóneas respecto aos criterios establecidos pola organización.

- Elaboración da documentación correspondente ao proceso de aprovisionamento.

- Aplicación de técnicas de negociación e resolución de conflitos con provedores.

- Xestión administrativa da cadea loxística.

- Control de custos na cadea loxística.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión administrativa das actividades de aprovisionamento, aproveitando

optimamente os recursos, custos e prazos de entrega dentro do departamento de produción, compras e/ou loxístico, en calquera tipo de empresas,

independentemente do sector ao que pertenzan.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo e as súas competencias.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

- Comprensión e interpretación da información reunida dos departamentos ou das áreas da empresa.

- Identificación das necesidades de aprovisionamento dos departamentos ou as áreas funcionais da empresa.

- Comprensión dos métodos e os mecanismos de xestión de existencias e almacéns.

- Formalización e xestión da documentación xerada no proceso de aprovisionamento.

- Xestión e mantemento de arquivos convencionais e telemáticos de potenciais provedores.

- Utilización de programas informáticos de xestión de existencias.

- Identificación das técnicas de negociación con provedores.

- Identificación dos sistemas de control do proceso de aprovisionamento que se aplican nunha organización.

- Recoñecemento das fases da cadea loxística ou de subministración da empresa e a súa duración.

- Descrición dos custos loxísticos desde a súa orixe ata o seu destino, e as responsabilidades imputables a cada axente da cadea loxística.

O Real Decreto 206/2012 do 4 de outubro  establece os resultados de aprendizaxe para o módulo profesional, polo que ó final do mesmo, o

alumno será capaz d-

- Elaborar plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organizaciónou empres-

- Realizar procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais.

- Planificar a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación.

- Programar o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando

aplicacións informáticas.

- Definir as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da

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

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

1 O departamento comercial, o ciclo do aprovisionamento e principais costes asociados a súa xestión.A área comercial, o
aprovisionamento e os
seus custes

18 10

2 Tipos de stocks e previsión da demanda.Xestión de stocks: a
previsión de
necesidades

16 15

3 Principais modelos utilizados para levar a cabo unha adecuada xestión de stocks.Xestión de stocks:
métodos e modelos de
xestión

16 15

4 Métodos e técnicas para levar a cabo o control da función do aprovisionamento.O control na función
do aprovisionamento

18 10

5 O proceso de selección de proveedores.A selección de
provedores

18 15

6 Planificación e estratexias para unha boa negociación cos proveedores.A negociación cos
provedores

12 10

7 A función loxística: actividades, metodos de selección de rutas y contes asociados.A función loxística na
empresa

14 15

8 Importacia do almacén na empresa (deseño, mantemento e control) e dos envases e embalaxes.O Almacén 14 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A área comercial, o aprovisionamento e os seus custes 18

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. NO

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría.

CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.

CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen.

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento.

CA4.8 Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relacións entre as funcións da empresa e o aprovisionamento.

 Obxectivos da función de aprovisionamento.

 Plan de aprovisionamento: fases.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

 Proceso de aprovisionamento.

 Diagrama de fluxo de documentación.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestión de stocks: a previsión de necesidades 16

4.2.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado.

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.

CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias.

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.

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

 Determinación das existencias de seguridade.

 Ruptura de existencias e o seu custo. Custoss de demanda insatisfeita.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestión de stocks: métodos e modelos de xestión 16

4.3.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias.

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.

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de existencias

  Métodos de xestión de existencias.

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

 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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O control na función do aprovisionamento 18

4.4.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. NO

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso.

CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

CA4.3 Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento.

CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.

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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento: fases.

 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.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A selección de provedores 18

4.5.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. NO

RA2 - Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais. SI

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.

CA2.1 Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores.

CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line.

CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento.

CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación.

CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.).

CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo.

CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada.

CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores.

CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado.

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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento: fases.

 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.
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Contidos

 Rexistro e valoración de provedores.

 Análise comparativa de ofertas de provedores.

 Indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

 Informes de avaliación de provedores.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A negociación cos provedores 12

4.6.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

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores.

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.

CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores.

CA3.4 Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores.

CA3.5 Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento.

CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na compravenda e no aprovisionamento.

CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos programas informáticos adecuados.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Relacións con provedores.

 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.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A función loxística na empresa 14

4.7.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles.

CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística.

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.

CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías.

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.

CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e reclamacións na cadea loxística.

CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores.

4.7.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.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 O Almacén 14

4.8.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. NO

RA5 - Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da mercadoría. NO

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

Criterios de avaliación

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.

CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.

CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe.

CA4.10 Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, como contabilidade e tesouraría.

CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores.

CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, devolucións caducadas, embalaxes, etc.

4.8.e) Contidos

Contidos

 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.

  Responsabilidade social corporativa na loxística e na almacenaxe.

 Sistema informático de rastrexabilidade e xestión da cadea loxística.
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Para a avaliar este módulo:

- Realizaranse probas obxectivas de coñecemento teórico-práctico cuxa cualificación suporá o 90% da nota final.

- Valorarase a participación nas actividades cun peso na cualificación final do 10%.

A avaliación da aprendizaxe realizarase a través de dúas avaliacións parciais e unha final. A avaliación realizarase por unidades didácticas, e para

cualificar cada unidade realizaranse os seguintes criterios:

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1.-Nota obtida no exame. Unha proba por cada unidade didáctica. Cada proba cualificarase de 0 a 10 puntos,

Para aprobar cada unha das avaliacións, os alumnos deberán obter cando menos, unha puntuación mínima igual a 5 puntos, en cada unha das

unidades ( aparecen relacionadas no punto 3.a da programación )

Se algunha das unidades non fose superada, a avaliación estaría suspensa ( Solo se fará media cando todas as unidades didácticas incluídas na

avaliación superen a nota de 5 puntos.

Unha vez superadas tódalas unidades, a media calcularase  de acordo o peso que cada unidade teña atribuído no total do modulo de acordo co

especificado no apartado 3 desta programación.

Se algunha unidade non acadara a nota mínima dun cinco a avaliación permanecería suspensa.

Sancionarase coa cualificación de cero, cando se comprobe que o alumno actuou de maneira fraudulenta ó realizar as probas porque copiou ou

realizou condutas similares.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno será custodiado pola profesora ata rematado o  prazo de reclamacións

da avaliación final do modulo

CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

- Cada trimestre realizarase polo menos unha proba escrita de natureza teórico-práctica, que abrangue unha ou varias unidades didácticas, na que

o alumnado demostrará o coñecemento da materia do módulo. Para a súa cualificación valorarase:

   - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta

   - O uso axeitado do vocabulario propio da materia.

  - A correcta resolución e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos.

Cada proba será puntuada de 0 a 10 puntos e a nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre suporá o 90% da nota trimestral da

avaliación.

- A participación nas actividades suporá o 10% da nota e valorase: a realización de traballos e outras actividades de entrega obrigada propostas

pola profesora.  No caso de que nalgún trimestre non se propoñan traballos ou outras actividades puntuables, a ponderación acumularase ás

probas obxectivas.

Para aprobar a avaliación trimestral a nota deberá ser igual ou superior a 5 puntos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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NOTA FINAL DO MÓDULO

Para obter cualificación positiva no módulo, deberán estar aprobadas todas as avaliacións.

A nota final do módulo será a media das notas de todas as avaliacións e para superalo deberá ter unha nota global igual ou superior a 5.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método nas probas obxectivas, así como a

entrega de traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender a avaliación, e deberá recuperar

a materia correspondente na proba obxectiva final ou, no seu caso, entregar outro traballo orixinal.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

As probas obxectivas faranse  de forma presencial. Non obstante, no caso da suspensión da actividade lectiva presencial, a formación

continuarase na aula virtual e as probas presenciais poderán ser substituídas  por actividades  que se realizarán a través da aula virtual do centro.

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

Despois da última avaliación parcial e antes da avaliación final previa a FCT, realizarase unha proba obxectiva final na que o alumnado poderá

recuperar as unidades didácticas que non teña superadas.

Para elo se realizará unha proba escrita de carácter teórico-práctico na que se valorarán:

 - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta e o uso axeitado do vocabulario propio da materia.

 - A corrección e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos, así como a expresión dos resultados nas unidades correspondentes.

A dita proba se puntuará de 0 a 10 puntos e para superala deberase obter unha nota igual ou superior a 5.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

A proba obxectiva final farase de forma presencial. Non obstante, no caso da suspensión da actividade lectiva presencial, a formación continuarase

na aula virtual e as probas presenciais poderán ser substituídas  por actividades  que se realizarán a través da aula virtual do centro.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender o

módulo.

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

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua, deberá realizar nunha proba escrita de carácter teórico-práctico na que demostrará o

coñecemento de toda a materia do módulo.

Para a súa cualificación valorarase:

  - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta e o uso axeitado do vocabulario propio da materia.

  - A corrección e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos, así como a expresión dos resultados nas unidades correspondentes.

Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos e para superala deberá obterse como mínimo un 5.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

A proba obxectiva final farase de forma presencial. Non obstante, no caso da suspensión da actividade lectiva presencial,  as probas presenciais
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poderán ser substituídas  por actividades  que se realizarán a través da aula virtual do centro.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, suporá suspender o

módulo.

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

Farase un seguimento mensual da programación no que se recollerá o grao de cumprimento da mesma así como as medidas correctoras que se

apliquen de ser necesarias, e a especificación das causas que as motivaran. Este seguimento recollerase no Libro de Actas do departamento.

Así mesmo, na memoria de departamento que se fai ao final do curso académico, se especifiarán as medidas a adoptar cara a programación do

curso seguinte no caso de non acadar algún dos obxectivos previstos.

A avaliación da práctica docente, farase a través do seguimento do proceso de aprendizaxe que se reflicte nas actas de avaliación do alumnado e

recollendo as opinións e suxestións a fin de adecuar a práctica docente as dificultades do grupo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comezo de cada unidade didáctica realizarase un pequeno debate que permitirá saber o nivel de coñecementos que ten o alumno sobre o tema,

realizando as introduccións necesarias sobre aquilo que o alumno non teña ou non adquirira completamente. Orientarase ó alumno acerca dos

contidos do tema para que o sitúen  dentro dos coñecementos adquiridos no curso pasado ou en unidades didácticas anteriores.

No caso de que unidades didácticas anteriores sexan a base dunha nova unidade de traballo, os alumnos farán un repaso deste conceptos.

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

Para as diferenzas de aprendizaxe que se podan dar na aula, propóñense as seguinte medidas:

- Elaboración de exercicios complementarios , con distintos niveis de dificultade para o alumnado que o precise.

- Estimulación do traballo en grupo, de xeito que na medida do posible mestúrense alumnos e alumnas con niveis de aprendizaxe diferentes,

favorecendo deste xeito o apoio a aquel alumnado  con dificultades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumnado tome conciencia sobre certos aspectos que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que

é moi importante telos en conta por canto axudarán á formación individual e en sociedade do alumnado.

Estos temas están á orden do día na sociedade, nas familias e nos medios de comunicación.

Educación ambiental

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

Educación do consumidor

O consumismo está cada vez mais presente na nosa sociedade. É necesario dotar ao alumnado de instrumentos de análise cara ó exceso de

consumo de productos innecesarios, así como dotalo dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

Educación para a convivencia

Na aula van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades, realizaranse actividades en grupos que favorecerán estas actitudes, sobre todo a capacidade de traballo en equipo, a

colaboración e a escoita activa e o respecto as opinións dos demais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. Actividades Complementarias.

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.

De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. Actividades Extraescolares.

Non existe ningunha actividade extraescolar planificada en relación con este módulo profesional.

De ser programada algunha Actividade Extraescolar esta deberá ser autorizada en Consello Escolar e a súa realización será recollida nunha

modificción a esta programación.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

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 52022/2023 168140

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CONCEPCIÓN CARRICOBA ARMESTO

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 ámbito produtivo baséase nas Pequenas e Medianas empresas, que realizan tódalas funcións de carácter administrativo nos procesos

comerciais, laborais, contables, fiscais e financieiros, polo que o curriculum adáptase nunha gran parte as necesidades destas empresas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para confeccionar un proxecto de empresa e efectuar a sua xestión, de xeito integrado nun

contexto real de traballo, ónde o alumnado poñerá en práctica todos os coñecementos e procedementos adquiridos o longo do seu proceso de

aprendizaxe nos diversos ámbitos funcionais.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 A figura do empresario. Factores que determinan a selección de ideas de negocio. O plan de empresa:
presentación dos promotores, obxectivos e concreción da idea. Signos de identificación da empresa (logos,
rótulos, marcas, etc) Ubicación. O proceso innovador en produtos, procesos, marketing e na organización.
Factores de risco na innovación empresarial: as facetas do emprendedor. A tecnoloxía como clave da
innovación empresarial.

O emprendedor e o
plan da empresa

15 10

2 O entorno general. A competencia. Os proveedores. Os clientes e a súa segmentación. Prezos, promoción e
distribución. A organización funcional. RSC. DAFO

Estudo de mercado 30 20

3 Forma xurídica e clasificación das empresas. Trámites xerais, específicos, autorizacións, instalacións ou
constitución. Inscricións noutros rexistros. Carnés profesionais

Trámites e
documentación

15 10

4 Posibilidades que ten a empresa par aobter financiamento. ventaxas e inconvenientes de cada tipoFontes de
financiamento

23 10

5 Avaliar a rendibilidade e risco do proxecto empresarial. Analise de escenarios e sensibilidadeViabilidade
empresarial

30 20

6 Planificación do aprovisionamento e xestión da comercialización. Confeccionar a contabilidade. Planificación
das necesidades financeiras

Xestión da actividade
comercial e financeira

30 15

7 Elaboración do plan de maarketing. Medios promocionais. Web e dominios. Plan de RRHHXestión do marketing
e dos recursos
humanos

20 10

8 Explorar as posibilidades de internacionalización. Internacionalización e innovación. Axudas e ferramentas
público-privadas para a internacionalización

Internacionalización e
globalización

5 5
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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 o plan da empresa 15

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. NO

RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de desenvolvemento económico e
creación de emprego.

CA1.2 Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten para a competitividade empresarial.

CA1.3 Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor económico e social.

CA1.4 Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista empresarial.

CA1.5 Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valorando os factores de risco asumidos en cada unha.

 CA1.8 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA2.1 Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de negocio.

CA2.2 Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio factible.

CA2.3 Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio.

CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

 CA2.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas
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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.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial.

 A persoa promotora e a idea.

 Selección de ideas de negocio.

 Plan de empresa.

 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.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estudo de mercado 30

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. NO

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. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

CA2.7 Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel.

CA2.8 Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto.

 CA2.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA3.1 Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.

CA3.3 Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.

CA3.4 Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins.

CA3.5 Identificáronse as funcións dentro da empresa

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Plan de empresa.

 Análise de mercados.

 Actividade empresarial.

 Competencia.

 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.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Trámites e documentación 15

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. NO

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

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

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.6 Seleccionouse a forma xurídica adecuada.

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

CA4.4 Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA5.1 Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.

CA5.2 Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se elixa.

CA5.3 Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites.

CA5.4 Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa.

CA5.5 Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha.

CA5.6 Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social

CA5.7 Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administracións públicas á hora de abrir un negocio.

CA5.8 Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determinados tipos de negocios.

CA5.9 Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramitación e a posta en marcha dun negocio.

 0CA5.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos.

CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.
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Criterios de avaliación

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Empresario ou empresaria.

 Empresa: clasificación, forma xurídica, obxectivos, organización funcional e responsabilidade social.

 Asignación de recursos.

 Trámites xerais para os diversos tipos de empresa.

 Tramites específicos. Negocios particulares.

 Autorizacións, instalación ou constitución.

 Inscricións en rexistros.

 Carnés profesionais.

 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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Fontes de financiamento 23

4.4.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. NO

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.

CA3.8 Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento.

CA3.9 Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu mantemento.

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA4.3 Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.5 Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Investimento na empresa.

 Fontes de financiamento

 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.
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Contidos

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Viabilidade empresarial 30

4.5.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. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio.

CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

CA4.7 Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de investimento.

CA4.8 Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor planificación na empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de viabilidade.

 Análise económico-financeira de proxectos de empresa.

 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.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión da actividade comercial e financeira 30

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. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da empresa.

CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

CA6.4 Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa.

CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento.

 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.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión do marketing e dos recursos humanos 20

4.7.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. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.6 Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

   CA6.2.1 Completouse o plan de marketing da empresa

   CA6.2.2 Deseñáronse as accións promocionais

CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.7.e) Contidos

Contidos

 Xestión comercial, de márketing e de recursos humanos na empresa.

 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.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Internacionalización e globalización 5

4.8.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. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación destas.

CA1.7 Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, relacionándoas estruturadamente nun informe.

 CA1.8 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.8.e) Contidos

Contidos

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 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.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA:

UNIDADE 1:

- O promotor e a idea.

- Selección de ideas de negocio:    factores que determinan a elección.

- O plan de empresa: presentación dos promotores, obxectivos do plan de empresa, concreción da idea e da actividade empresarial, signos de

identificación da empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera), situación.

- O proceso innovador en produtos, procesos, mercadotecnia e na organización.

- Factores de risco na innovación empresarial. As facetas do emprendedor

- A tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

UNIDADE 2:

- Ámbito xeral: a competencia, os provedores, os clientes e a súa segmentación.

- Prezos, promoción e distribución.

- A organización funcional:

. Estrutura organizativa: Deseño dos principais postos da empresa e descrición das actividades ou funcións de cada posto.

. O organigrama da empresa.

- Responsabilidade social da empresa. A ética nos negocios.

- Análise DAFO.

UNIDADE 3:

- A forma xurídica da empresa.

- Clasificación de empresas, segundo criterios económicos e xurídicos.

- Asignación de recursos: humanos, materiais e económicos

- Trámites xerais para os diferentes tipos de empresa.

- Trámites específicos. Negocios particulares.

- Autorizacións, instalación ou constitución.

- Inscricións noutros rexistros.

- Carnés profesionais.

UNIDADE 4:

O investimento na empresa e as súas características:

. Aplicación de métodos de selección de investimentos.

. Investimentos necesarios para a posta en marcha.

- Fontes de financiamento:

. Recursos propios.

. Financiamento alleo a longo e curto prazo.

. Axudas, subvencións e recursos de asesoramento dispoñibles na Comunidade e no ámbito estatal.

. O custo das fontes de financiamento: TAE.

UNIDADE 5:

- Plan de viabilidade comercial, económica, financeira, xurídica e ambiental. Outros plans de viabilidade.

- Análise económico-financeiro de proxectos de empresa:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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. Resumo de Investimentos e cadros de amortización.

. Cadro de amortización de préstamos.

. Previsión de tesouraría.

. Previsión de compras e gastos, de vendas e ingresos.

. O punto de equilibrio.

. Elaboración de balances e conta de Perdas e Ganancias.

. Fondo de manobra e cálculo de ratios financeiros e económicos.

UNIDADE 6:

Desenvolvemento e posta en práctica:

- O plan de aprovisionamento.

- Xestión da contabilidade como toma de decisións.

- Xestión das necesidades de investimento e financiamento: avaliación dos investimentos realizados e das súas fontes de financiamento, control de

tesouraría e xestión de impagados.

. Relacións con intermediarios financeiros.

- Xestión das obrigas fiscais.

- Xestión comercial na empresa: control de vendas, de custos de distribución, publicidade, etcétera.

- Equipos e grupos de traballo.

- O traballo en equipo. A toma de decisións.

- Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

- Xestión dos recursos humanos.

UNIDADE 7:

- Xestión da mercadotecnia na empresa: análise das actuacións levadas a cabo pola empresa, fixación de estratexias, obxectivos, etc, elaboración

de presupostos provisionais. A nova mercadotecnia: En Internet, a través de telefonía móbil, cartelería dixital, etc.

UNIDADE 8:

- A internacionalización das empresas como oportunidade.

- Alianzas accionariais ou estratéxicas con empresas estranxeiras. Incremento das exportacións nun mercado global.

- Ferramentas para a innovación empresarial. Internet: A súa influencia na organización da empresa

                                                 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- Realizaranse probas obxectivas de coñecemento teórico-práctico cuxa cualificación suporá o 40% da nota final.

- Elaborarase un Proxecto empresarial que terá un peso na cualificación final do 50%

- Valorarase a participación nas actividades  con un peso na cualificación final do 10%.

                   CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

--- Cada trimestre realizarase polo menos unha proba escrita de natureza teórico-práctica na que o alumnado demostrará o coñecemento da

materia do módulo.  Para a súa cualificación valorarase :

¿ Presentación, orde e claridade nas respostas.

¿ Uso axeitado do vocabulario propio da materia e uso ortográfico correcto.

¿ Concreción e precisión nas preguntas de resposta curta.

¿ Presentación clara e ordenada das respostas.

¿ Interpretación dos resultados numéricos.

¿ Corrección nos cálculos aritméticos.

¿ Expresar os resultados nas unidades correspondentes.

As ponderacións de cada pregunta e dos aspectos antes relacionados quedarán recollidos nos enunciados de cada unha das probas escritas.

Cada proba será puntuada de 0 a 10 puntos e para superala deberase obter unha nota igual ou superior a 5.

A nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre ponderarán un 40% da nota trimestral da avaliación.

--- O Plan de empresa será o 50% da nota do módulo
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O plan de empresa realizarase en grupos que terán 2 ou 3 membros (excepcionalmente un). Será puntuado de 0 a 10

Durante a elaboración do plan de empresa cada grupo irá entregando  nas datas establecidas os diferentes capítulos que compoñen o

plan/simulación.

Ó remate  do curso cada grupo terá que entregar  a secuencia das fases de simulación debidamente desenvolvidas e o plan de empresa

totalmente terminado e expoñelo ante o profesor  e os alumnos.

A valoración do plan realizarase do seguinte xeito:

--- Contido do plan e das actividades de simulación, ata 30%: para a valoración do plan de empresa e das actividades, terase en conta a calidade e

organización dos traballos, claridade de conceptos, presentación, autonomía de grupo, iniciativa de grupo e grao de innovación. A valoración

obxectiva e realista da información na toma de decisións, e a precisión e eficacia na realización dos cálculos.

A correcta redacción e presentación do documento así como a utilización da identidade visual corporativa no mesmo.

 Tanto a valoración dos capítulos como a valoración do plan unha vez rematado é igual para todos os membros do grupo. Para a súa avaliación

empregarase unha lista de cotexo.

---- Exposición do plan, ata 20% : en canto á presentación oral terase en conta  a fluidez, claridade, seguridade, persuasión, soportes, orixinalidade

e creatividade, contacto visual, tono de voz, vocabulario,  etc...A exposición é unha nota individual.

--- A participación nas actividades pondera un 10% e valorase:  a participación en clase e a realización de outras actividades propostas polo

profesorado.

**No primeiro trimestre avaliarase a parte do proxecto correspondente a materia traballada neste período

**No segundo trimestre cuantificarase tanto o documento final como a exposición do mesmo, polo

    Para aprobar a avaliación trimestral, o alumnado deberá ter unha cualificación igual ou superior a 5 e ter polo menos un 5 en todas as probas

obxectivas.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nas probas obxectivas, así como a

entrega de traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender a avaliación, e deberá recuperar

a materia correspondente na proba obxectiva final  ou, no seu caso, entregar outro traballo orixinal.

CUALIFICACIÓN DO MÓDULO

A cualificación  final do módulo obterase sumando a ponderación do resultado final do proxecto ca ponderación da media das cualificacións obtidas

nas probas obxectivas, e a ponderación sobre a participación e realización das actividades . Para aplicar a porcentaxe como mínimo deberá ter en

cada bloque un catro.

Para superar o módulo deberá ter unha nota igual ou superior a 5.

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

Nos apartados do plan de empresa e a xestión integrada na empresa simulada, o alumnado poderá mellorar a súa competencia  atendendo ás

recomendaciónse e as correccións que o profesor lle vaia marcando ao longo do curso nas distintas fases das accións formativas, sendo as

últimas as que determinen se o alumno/a acada o mínimo esixible para superalos. A avaliación é por tanto continua/formativa.

No apartado das probas escritas, o alumnado que desexe recuperar algunha delas recibirá material complementario para a súa preparación.

Despois da última avaliación parcial e antes da avaliación final previa a FCT, realizarase unha proba obxectiva final na que o alumnado poderá

recuperar as unidades didácticas que non teña superadas.

Consistirá unha proba escrita de carácter teórico-práctico na que se valorarán concreción e precisión nas preguntas de resposta curta e o uso

axeitado do vocabulario propio da materia.
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A dita proba se puntuará de 0 a 10 puntos e para que o alumnado a supere deberá ter unha nota igual ou superior a 5.

No caso de non ter superado o proxecto, na mesma data que a proba obxectiva final, deberá entregar o plan de empresa unha vez feitas as

oportunas correccións.

O alumnado que non supere o módulo na avaliación final ordinaria, seguirá realizando actividades de recuperación no horario establecido ao efecto

e nas actividades que non lle permitiran superar os criterios de avaliación establecidos.

  A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, así como a entrega de

traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender o módulo.

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

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua, deberá realizar nunha proba escrita de carácter teórico-práctico na que demostrará o

coñecemento da materia do módulo.

Para a súa cualificación valorarase:

  - A concreción e precisión nas preguntas de resposta curta e o uso axeitado do vocabulario propio da materia.

  - A corrección e interpretación dos resultados nos exercicios prácticos, así como a expresión dos resultados nas unidades correspondentes.

Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos e para superala deberá obterse como mínimo un 5.

Así mesmo, no momento da proba, deberá entregar un proxecto ou plan de empresa en soporte papel debidamente encadernado, e que deberá

incluír todas as áreas que interveñen na posta en marcha dunha empresa (grado de viabilidade técnica, comercial, económica e humana). O dito

proxecto deberá  ser exposto ante a profesora.

Para a súa cualificación valoraranse os seguintes aspectos:

  - A valoración obxectiva e realista da información na toma de decisións, e a precisión e eficacia na realización dos cálculos.

  - A correcta redacción e presentación do documento así como utilización da identidade visual corporativa no mesmo.

  - A claridade na exposición e a transmisión da imaxe corporativa no material de apoio.

A nota do módulo será a media das notas obtidas na proba e no proxecto, non podendo ser ningunha delas inferior a 5.

A utilización por parte do alumnado de calquera dispositivo non autorizado ou copiar por calquera método  nesta proba, así como a entrega de

traballos realizados por outras persoas ou publicados en internet ou en outro medio, suporá suspender o módulo.

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

En cada unha das sesións de avaliación realizarase o correspondente seguimento da programación e do proceso de ensino e práctica docente. Os

indicadores empregados para a realización das funcións descritas son os seguintes:

Grao de desenvolvemento da programación didáctica.

Selección de obxectivos e contidos en función dos grupos.

Aplicación dos criterios de avaliación e cualificación recollidos na programación ao longo do curso.

Aplicación de criterios de avaliación que permitan avaliar contidos de distinta natureza.

Adopción de estratexias metodolóxicas diversas para atender á diversidade do alumnado.

Utilización de medios audiovisuais e informáticos.

Indicadores empregados para a avaliación da práctica docente:

a. A adecuación das tarefas, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado: reflexión sobre a incidencia da

avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados, o grao de adecuación dos obxectivos establecidos, os contidos curriculares explicados e
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os criterios de avaliación e cualificación. Necesidade de establecer modificacións nos criterios de avaliación recollidos nas Programacións

Docentes.

b. As aprendizaxes acadadas polo alumnado: reflexión sobre o grao de consecución dos obxectivos establecidos ao alumnado e a contribución ao

desenvolvemento do resultados de aprendizaxe. O grao de consecución dos contidos mínimos.

c. As medidas de atención á diversidade aplicadas: avaliar o progreso do alumnado con apoio na aula, con A.C.I., actividades de ampliación ou con

programas de reforzo.

d. A programación didáctica e  o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro e os procedementos de

avaliación do alumnado: valorar o desenvolvemento da programación segundo o previsto, adecuación das estratexias de ensinanza/aprendizaxe

aplicadas ao grupo, idoneidade da metodoloxía e materiais curriculares.

e. A coordinación entre profesorado do grupo, así como entre o profesorado do 1º e 2º curso: avaliar o grao de coordinación entre o profesorado de

grupo e entre os profesores do departamento. Relación co titor/a.

f. Relacións  co alumnado: valorar a calidade da comunicación cos alumnos.

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 curso mediante unha proba escrita.

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

Tras realizar a proba de avaliación inicial e coa observación directa do primeiro mes, levarei a cabo as accións necesa-rias para aplicar as medidas

de atención educativa ao alumnado que a precise

O alumnado que requira determinados apoios e atencións educativas por padecer discapacidades físicas,psíquicas, sensoriais o por manifestar

graves trastornos de personalidade o conduta terán unha atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario,

realizaráselle, xunto co Departamento de Orientación, unha adaptación curricular individual significativa.

Con respecto a aqueles  que necesiten apoio educativo, como é o caso do alumnado que non supere algunha avaliación, facilitaránselle

actividades de reforzo de distinto grao de dificultade.

Co propósito de dar unha resposta educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais, se establecerán  actividades de ampliación curricular

.

Para ofertar tanto actividades de reforzo como de avaliación, se usa a plataforma  Moodle, mantendo o contacto e facendo o seguimento a través

do baúl de tarefas, taboleiro de anuncios, correo electrónico e blog.
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En todos os supostos e fundamental a coordinación co Departamento de Orientación e se fose preciso a realización de adaptacións curriculares

específicas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación cívica e moral, educación para a paz, para a saúde, para a igualdade de oportunidades entre sexos, para a educación do consumidor,

etc.

En especial trabállase no fomento do autoemprego e da cultura emprendedora.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Segundo as posibilidades que xurdan durante o curso poderase participar nas actividades propostas polo aula de emprendemento , relacionadas

co emprendemento, cooperativismo, viveiros de empresas, etc...sempre que permitan unha aprendizaxe para o alumnado, e teñan unha duración

igual ou inferior a xornada lectiva
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