
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO ACADÉMICO 2010/11

Profesorado:
Lois Catoira Palleiro
Begoña Iglesias Cao

Xosé Antón Paz López

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 1 -



CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO XESTIÓN
ADMINISTRATIVA

METODOLOXIA

A metodoloxía a utilizar, tratará de forma globalizada os contidos científicos, tecnolóxicos e
organizativos asociados as ensinanzas. Integrará a teoría e a práctica promovendo no alumnado
unha visión global e coordinada dos procesos productivos nos que deberá intervir como un
profesional. Deberá ter en conta os cambios nos factores tecnolóxicos, organizativos e económicos.
Utilizarase de xeito xeneralizado as aplicacións informáticas. Buscaranse os perfiles sempre máis
poliventes e multidisciplinadas. Atenderase tamén as funcións comerciais e o servicio de atención ó
cliente. Trataranse aplica-las técnicas máis específicas das funcións comerciais e de trato
personalizado.

O noso labor como equipo docente do ciclo, estará encamiñada a proporciona-las
oportunidades que lle permitan o alumno poñer en práctica os novos coñecementos adquiridos neste
ciclo, de xeito que podan comproba-lo interese maila utilidade do aprendido, consolidando así as
aprendizaxes, é dicir, o profesor será unha guía para o alumno que será o verdadeiro membro activo
das clases.

Propiciarase nas actividades a reflexión persoal do traballo realizado e a elaboración de
conclusións con respecto o aprendido.

Garantirase en todo momento a funcionalidade das aprendizaxes, asegurando que podan ser
entregadas nas circunstancias reais que o alumno necesita cando se incorpore o campo laboral.
Entendemos que esta aprendizaxe funcional se refire, non só a posta en práctica dos coñecementos,
senón tamén, o desenrolo das habilidades e extratexias de planificación, regulación da propia
actividade de aprendizaxe, e dicir, " aprender a aprender ".

En definitiva, conseguir que os alumnos sexan quen a adaptarse as novas situacións, que a
sociedade cambiante lles esixa, actualizándose, poniendo o día en nova lexislación ou consultando
bibliografías axeitada.

É evidente que as novas tecnoloxías informáticas xogan un papel determinante na xestión
das pequenas e medianas empresas. A aparición de potentes ferramentas informáticas propician
novas estratexias para a posta en práctica dos contidos adquiridos nas aulas. A utilización dos
medios informáticos para a xestión de empresas a de ser tratada como unha ferramenta para o
proceso e execución de tareas rutineiras, e, o mesmo tempo, para o estudio dunha nova metodoloxía
do tempo baseada máis na experimentación que na deducción clásica. 
   

Débese instrumentar, en forma de simulación, prácticas de casos supostos ou reais, non
para a súa resolución rutineira e conceptual, senón proxectando os coñecementos adquiridos e
empregando medios materiais axeitados, e na medida do posible, reais. Nestes casos prácticos,
debemos referirnos ás operacións comerciais, financeiras e administrativas en xeral, máis usuais,
derivadas das ramas da actividade económica ou de servicio que, pola súa importancia global da
lugar a unha maior necesidade do emprego da comarca.

Antes, tentaremos observar a empresa en clave xeral sen especificar sector ou actividade, xa
que entendemos que todas as operacións relativas a contabilidade, impostos, persoal, Seguridade
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Social, etc., son comúns a meirande parte delas, polo que xa teremos avanzado de xeito importante
do noso obxetivo.

Trataremos de globalizar os coñecementos adquiridos, de xeito que o alumno demostre a súa
capacidade de analizar, sintetizar e tomar decisións a nivel de Técnicos de grao medio en xestión
administrativa. Para conquerilo, os supostos contemplarán os aspectos técnicos, económicos,
financeiros, contables, legais e sociais.

Os traballos prácticos a realizar en calquera dos módulos faranse manual e mecánicamente
coa finalidade de que o alumno domine os dous métodos, xa que probablemente terá que empregar
ámbolos dous métodos nas empresas do contorno. 

No derradeiro módulo, e como parte fundamental da metodoloxía, está a formación en
centros de traballo, onde os postos, simulacións, etc., convértense nun todo real que da lóxica o
traballo desenvolvido durante os módulos anteriores.

Teranse en conta, na medida do posible, as diferentes necesidades do alumno, facilitándolle
recursos e estando en íntima colaboración con todas as partes integrantes da Comunidade Escolar.

Só cabe engadir a perfecta sincronización entre módulos coa finalidade de evitar duplicidades
nas explicacións e desfases temporais que supoñan unha confusión para o alumno.

Os traballos prácticos serán realizados en grupos estables de tres alumnos
aproximadamente. Buscaráse a autonomía total respeto o manexo da lexislación e bibliografía, coa
única limitación do guión previo para cada módulo que se establece no presente proxecto. Serán
defendidos ante o resto dos compañeiros por calquera membro do grupo, e sendo a misión dos
oíntes a de aportar suxestións ou aspectos por eles tratados e que non aparezan no traballo
defendido, sendo avaliados a elaboración do traballo, a defensa do mesmo e as aportacións dos
oíntes.

DISTRIBUCION HORARIA

38 horas semanais ó longo dun curso distribuídas como segue:
- Comunicación, arquivo da inf. e operatorias de teclado 6 horas semanais.
- Xestión administrativa de compravenda 4 horas semanais.
- Xestión administrativa de persoal 3 horas semanais.
- Contabilidade xeral e de tesourería 6 horas semanais.
- Productos e servicios financeiros de seguros básicos 6 horas semanais.
- Principios de xestión administrativa pública 3 horas semanais.
- Aplicacións informáticas 6 horas semanais.
- Formación e orientación laboral 2 horas semanais.
- Horas a disposición do centro 2 horas semanais.

No primero trimestre do curso escolar seguinte, os alumnos realizarán o módulo de
"Formación en centros de traballo" cunha duración de 340 horas, equivalentes a 68 xornadas de 5
horas.

SISTEMAS DE AVALIACION 
E RECUPERACION PREVISTOS
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A avaliación realizaráse por módulos profesionais e polo profesorado que imparte módulos a
un mesmo grupo de alumnos.

   As cualificacións do alumnado expresaráse en cifras de 1 a 10, sen decimais, para cada
módulo profesional, agás o de formación en centros de traballo, que se cualificará en termos de apto
ou non apto. Considéranse positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco puntos e negativas
as restantes.

   Para a superación dun título formativo será necesario ter cualificación positiva en todos e
cada un dos módulos que o compoñen, incluído o de formación en centros de traballo.

   A cualificación do ciclo obterase como media aritmética das cualificacións de tódolos
módulos, agás o de formación en centros de traballo, e expresaráse numéricamente cunha única cifra
decimal.

   A avaliación das ensinanzas de ciclo formativos de grao medio realizarase tendo en conta a
competencia xeral e as capacidades profesionais características do título, que constituen a
preferencia para definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos, expresados en termos
de capacidades terminais, dos módulos profesionais que o conforman; estes referentes para a
avaliación serán establecidos no correspondente curriculo.

   Tamén se terán en conta no proceso de avaliación os obxectivos, capacidades e criterios de
avaliación que para cada ciclo se concreta no proxecto curricular do centro.

   Os criterios da avaliación fixados para cada capacidade terminal establece o nivel aceptable
de consecucción desa capacidade e, polo tanto, os resultados mínimos que deben ser acadados no
proceso de ensinanza-aprendizaxe. Constitúen o referente inmediato para o ser proceso de
avaliación.

   Cada grupo de alumnos contará cun profesor titor que será, preferentemente, membro do
equipo docente ó longo de todo o ciclo, e desenvolverá en relación coa avaliación, as seguintes
funcións:

- Coordinar, orientar e asesorar a avaliación, os procesos de ensino-aprendizaxe, así como a
orientación profesional do alumnado en relación á súa evolución escolar, métodos de traballo,
técnicas de estudio e de busca de emprego, saídas académicas e profesionais, posibles
validacións, sempre co apoio do profesorado do módulo de formación e orientación laboral e,
se é o caso, do departamento de orientación do centro.

- Convocar e presidir as correspondentes sesións de avaliación do seu grupo.
- Informar do proceso educativo dos alumnos e alumnas, tanto a eles mesmos como os seus

pais ou titores legais, a través do procedemento que o centro determine.
- Realizar o seguimento educativo do módulo de formación en centros de traballo, coa

colaboración do centro do equipo docente do ciclo.
- Realizar a avaliación do módulo de formación en centros de traballo, coa colaboración de

responsables designados para tal efecto pola empresa. A colaboración do titor da empresa
consistirá nun informe que valore a actividade realizada e o grado de consecución das
capacidades atribuídas a dito módulo. Se a formación en centros de traballo se desenvolve en
varios centros ou empresas, solicitarase o informe de cada unha delas.

- Emitir informe sobre as peticións da validación ou exención formuladas polos alumnos do
ciclo. 
O desenvolvemento do proceso de avaliación implicará catro posibles tipos de actuación, en

función dos periodos que se especifican no proxecto curricular do centro:
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a/- Avaliación de cada módulo profesional, segundo a normativa establecida con carácter
xeral para a avaliación contínua.

A continuación propoñemos unha serie de capacidades e coñecementos mínimos que
deberían ter os alumnos ao comenzo do ciclo e que influirán decisivamente no seu rendemento
formativo:

Capacidades xerais para a aprendizaxe

- Habilidades de búsqueda, asimilación e retención da información.
- Habilidades organizativas: programación do tempo e recursos, establecendo prioridades.
- Capacidades xerais básicas: análise, síntese, avaliación e toma de decisións.
- Capacidade de comunicación falada e escrita:

* Seleccionar o medio de comunicación máis axeitado segundo o contido, intencións
e características do interlocutor.

   * Redactar informes, memorias, cartas, etc.
- Capacidade de relación social.
- Capacidades metacognitivas ou coñecementos e avaliación das propias capacidades.

   Capacidade xeral de resolución de problemas  .  

- Identificación do problema e comprensión dos termos en que se prantexa, dominio da linguaxe para
comprender e analizar información.

- Proposta, valoración de estratexias de resolución onde son necesarias actividades de análise,
síntese e avaliación.

Capacidade para a aprendizaxe e aplicación de proce dementos.

- A aprendizaxe de procedementos é unha constante na formación profesional e require máis
atención, esforzo e iniciativa por parte do alumno . Polo tanto, é necesario que o alumno este afeito
a tomar decisións, actuar de seu e avaliar os resultados das súas propias decisións e actuacións.

Capacidade de comunicación, relación co entorno e t raballo en equipo.

- Proponse a aprendizaxe organizando equipos onde se aprenden técnicas de comunicación e
relacións sociais. Con estas destrezas poden empezar a aprender xuntos os contidos, utilizando
unha serie de estruturas e actividades pensadas para asegurar un traballo eficaz. Os alumnos, ao
perder o profesor protagonismo, aprenden estratexias para incrementar a súa autonomía.

Actitude positiva de investigación

− Ante calquera circunstancia non permanecerá impasible senón que tratará de explicar as
causas cos coñecementos e esquemas que xa posúe e usará os medios ao seu alcance para
averiguar os aspectos descoñecidos.

Actitude de permanente aprendizaxe

− Dado que as áreas tecnolóxicas son moi dinámicas, necesitan unha permanente posta ó día
dos coñecementos e das técnicas.
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Actitude de orde e meticulosidade nos traballos

- É necesaria unha actitude de autocrítica e autoesixencia no propio traballo, xa que en moitas
ocasións, principalmente no traballo mecanizado, os pequenos detalles teñen unha importancia
transcendental. 

Capacidades e coñecementos básicos en tecnoloxía

- Coñecer a incidencia das tecnoloxías da información na sociedade e adoptar unha actitude realista
ante o medio tecnolóxico, a súa evolución e futuro.

- Valorar o papel que a revolución das novas tecnoloxías están a desempeñar nos procesos
productivos, industriais e administrativos coas súas repercusións económicas e sociais.

Os profesores do ciclo, e ao comenzo do mesmo, deberán estar atentos para destacar as posibles
carencias destas capacidades mínimas para poder tomar decisións coa debida oportunidade.

   a/ - En cada módulo haberá tres tipos de avaliación:
     - Inicial: avaliación dos coñecementos pertinentes para ser quen de traballar co novo 

material.
     - Formativa: avaliación dos progresos e dificultades que hai no proceso da aprendizaxe.
     - Sumativa: avaliación do grao de consecución dos obxectivos. Isto non implica que se 

prantexe unha proba específica para cada un deles.
     - A avaliación sumativa dunha unidade pódese tomar coma inicial para outra posterior. 
     - No transcurso dunha actividade de formación, o profesor avaliará mediante observación

e rexistro o grao de consecución dos obxectivos prantexados para a actividade.
     - Prantexaranse actividades ou probas específicas de avaliación, que serán da mesma 

natureza que as de formación, cando a actividade de formación impida a 
avaliacion individual en certos aspectos, ben porque se realiza en grupo ou porque 
nos permite medir directamente os obxectivos prantexados.

       Estas serán supostos ou simulacións que se realizan para que todos os procesos
administrativos se poidan informatizar.

       A empresa simulada realiza, simultaneamente unha actividade comercial e industrial.
Coa simulacion pretendese:

- Que unha vez lido o enunciado, o alumno formalice os documentos, os 
contabilice e, por último , os arquive.
- O enunciado das operacions realizadas complétanse cos contidos e normativa 

que hai que aplicar e valorar para a formalizacion dos documentos e a sua
contabilización.

 - A lexislación aplicada na resolución do suposto (Normativa Mercantil, Fiscal, 
Laboral e Social).

- O enunciado do soposto realízase co obxecto de que o alumno teña que 
consultar as operacions anteriores (facturas, albaráns, efectos, cargos, 
abonos, etc.)

b/- Avaliacion previa á realización do periodo de formación en centros de traballo.
c/- Avaliación final dos distintos modulos profesionales.
d/- Avaliación final do ciclo formativo.

        A avaliación será continua e realizarase ao longo de todo o proceso de aprendizaxe para
cada módulo profesional, agás para aqueles módulos nos que explicitamente se faga constar o
contrario   na súa programación.
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   Realizaráse, polo menos, unha sesión de avaliación e cualificación cada trimestre lectivo,
segundo a programación do proxecto curricular do centro.

        A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado as
clases e demas actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

        O periodo de formación en centros de traballo realizarase posteriormente á superación dos
demais modulos profesionais.

      Para poder acceder o periodo de formación en centros de traballo sera preciso ter aprobados
todos os módulos profesionais.
          
       O equipo docente poderá autorizar o acceso a este periodo a aqueles alumnos que teñan un
unico módulo avaliado negativamente.

       O equipo docente dos ciclos poderá denegar o acceso profesional de formacion en centros
de traballo a aquel alumnado que teña un manifesto baixo rendemento ou amose insuficiente
madurez, cando manifesten durante o seu desenvolvemento un baixo rendemento contrastado ou
que foran  sancionados con expediente disciplinario.

        
ATENCION Á DIVERSIDADE

A flexibilidade e apertura dos nosos materiales didacticos posibilitarán a adaptación ás
diferencias individuais dos alumnos, en especial a aqueles que presentan dificultades de aprendizaxe.
Nembargantes, consideramos que os grupos-clase son máis homoxéneos que na ESO, tanto polo
desenvolvemento psicoevolutivo dos alumnos, como polos coñecementos dos que parten.

  Como vias concretas de actuación neste aspecto, podemos sinalar as seguintes:

− A exposición dos contidos segue unha orde de dificultade progresiva, tomando como punto de
partida o máis próximo ao alumno. Por esta razón, non enfatizamos o aspecto formal das
demostracións matemáticas, senón que apostamos pola claridade na exposición e pola aplicación
inmediata do aprendido.

− Abundan os cadros-resumes, que presentan de forma gráfica e atractiva unha síntese dos
contidos desenvolvidos.

− As actividades resoltas teñen como obxectivo amosar ou exemplificar a teoría exposta.

− As actividades de ensinanza-aprendizaxe adáptanse ás distintas capacidades dun grupo-clase,
segundo os coñecementos e desenvolvemento psicoevolutivo individuais. Unhas son de reforzo e
outras de ampliación, dependendo da súa dificultade. Gran parte das actividades prantexadas
teñen un carácter aberto, de maneira que admiten respostas diversas. 

Ademais prestarase a atención necesaria á aprendizaxe individual de cada alumno e neste senso
en cada unidade didáctica proporánse dous tipos de actividades de formación:

− Os alumnos/as que van acadando os obxectivos mínimos prantexados realizarán
actividades de consolidación e perfeccionamento de coñecementos e capacidades.

− Os alumnos que non acaden os obxectivos didácticos prantexados realizarán actividades
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de recuperación que farán especial incidencia sobre os aspectos máis
problemáticos.

Na sesión de avaliación o equipo docente do ciclo fixará, para cada un dos alumnos que non
accedan á formación en centros de traballo, as condicións e actividades de recuperación que lle
permitan acceder despois a unha avaliación e cualificación extraordinaria dos módulos ou requisitos
pendientes. O alumno deberá ser informado das actividades de recuperación e do seu período de
realización. A  data da avaliación extraordinaria coincidirá coa avaliación final do ciclo formativo.

Os alumnos que non acepten realizar as actividades de recuperación deberán repetir tódalas
actividades programadas para os módulos pendientes de superación coa limitación establecida no
artigo 22 do Decreto 239/1995.

PROXECTO LECTOR

Debido ás propias características do ciclo que impartimos, consideramos de vital importancia que os
nosos alumnos se afagan ao manexo de diversos materiais de consulta e lectura.

Resulta imprescindible para calquera profesional da xestión administrativa o manexo de distintas
bibliografías, en calquera soporte, para a continua actualización dos seus coñecementos, tendo en
conta, ademáis, que a lexislación manexada por estes profesionais está en continua modificación.

Faremos fincapé, ao longo de toda a etapa de aprendizaxe dos nosos alumnos, na utilización de
diversos materiais de consulta, tales como:

• Diario Oficial de Galiza
• Boletín Oficial do Estado
• Plan Xeral de Contabilidade
• Guías laborais e fiscais
• Publicacións periódicas especializadas
• Revistas e libros especializados
• Prensa, tanto de información xeral, como económica, fiscal, tributaria, …
• Diversos manuais (contables, fiscais,..)
• Etc.

Estas consultas e lecturas realizaranse en ocasións na propia aula. Nela non so disporán de lectura
impresa, senón que na nosa Aula de Informática poderán consultar todos aqueles materias
necesarios en soporte dixital ou a través de Internet.
Noutras ocasións, estas lecturas deberán facerse na propia Biblioteca do Centro, e incluso
poderemos remitilos a outras bibliotecas ou organismos, onde dispoñan do material que en cada caso
se faga necesario manexar.

MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN, ARQUIVO DA INFORM ACIÓN E
OPERACIÓNS DE TECLADO

CONTIDOS
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A empresa e o seu contorno.
A empresa:objectivos,funcións e tipos de empresas:
Concepto de empresa.
Elementos internos e externos que determinan o fucionamento dunha empresa.
Tipos de empresa en función do sector de actividade, do tamaño e da forma xurídica.
Obxectivos da empresa privada e pública.
Organización na empresa:
Principios de organización xerárquica e funcional.
Organización tipo.
Departamentos e areas funcionais de tipo:
Funcións na empresa.
Factores determinantes dunha organización departamental.
Departamentos tipo e relación interdepartamental.

As comunicacións e o tratamento da información.
Comunicación oral.
Normas de comunicación e expresión oral máis empregadas na empresa.
A confidencialidade na expresión e comunicación oral.
Medios e equipos de comunicación e transmisión oral da información.
Normas de comunicación telefónica.
Outros medios: o magnetófono, o interfono, o dictáfono, o buscapersoas.
Finalidade,uso e limitacións.
Comunicación escrita:
Normas de comunicación e expresión escrita máis empregadas na empresa.
Clases de comunicación escrita máis empregadas na empresa.
Clases de comunicación escrita: modelos, adaptacións e tratamentos.
A carta: contido, estructura e diferenciación na súa finalidade e uso.
Modelos de cartas comerciais, de  circulares e comunicacións breves e de rexime interno.
A instancia, o oficio e o certificado: contido, estructura e diferenciación na finalidade de  uso.
Abreviaturas oficiais e comerciais.
Formato de impresos e documentos xerais e mercantís, oficiais e establecidos.
Realización de diferentes modelos de comunicación escrita.
Medios e equipos de comunicación, transmisión e elaboración de documentación e
información escrita: a máquina de escribir eléctrica-electrónica, o ordenador, o fax;
finalidade, uso e limitacions.

Correspondencia.Servicio de correos. Circulación interior do correo na empresa.
O servicio de correos.
Recepción do correo.
Despacho do correo.
Saída da correspondencia.
Circulación interior do correo.

Evolución dos sistemas de comunicación. A telemática.
A telematica.
O correo electrónico.
Función, finalidade, acceso e aplicacións deses temas no campo da administración e
xestión da empresa.

Rexistros e arquivos de información e documentación.
Concepto e clasificación dos libros-rexistros.
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Ordenación e clasificación documental e da correspondencia: sistemas de ordenación e
clasificación, acceso, seguridade e confidencialidade da información e documentación.
Os arquivos: concepto e tipos de arquivos; mobiliario, ferramentas e útiles de arquivo;
funcionamento habitual dun arquivo; normas prácticas de utilización; o arquivo informatico; o
control do arquivo.

Operatoria de teclados en ordenadores e máquinas eléctricas-electrónicas.
Teclado estándar e teclado estendido: teclado QWERTY; teclado numérico; teclas de
función; teclas de movemento do cursor, teclas de axuda na edición de textos.
Procedementos de desenvolvemento de destrezas na operatoria de teclados:
Indicacións sobre a postura axeiteda.
Desenvolvemento da axilidade no posicionamento por filas; fila dominante; fila base ou
normal; filas inferior e superior.
Procedementos de desenvolvemento de velocidade.
Procedementos de correción de erros.
Elaboración de documentos e textos.
Utilización de sistemas de axuda no desenvolvemento de detrezas.

CAPACIDADES TERMINAIS - OBXECTIVOS

1 Analizar as canles e medios de comunicación en fución da estrutura da empresa.
2 Aplicar procedementos de recepción, rexistro, arquivo e transmisión de información en

función  da natureza da información.
3 Utilizar con destreza os medios e equipos de oficina na elaboración e transmisión de

documentación.
4 Avaliar a importancia da seguridade na conservación e da confidencialidade no acceso á

información  e documentación da empresa.

PROCESO DE AVALIACIÓN:
A avaliación será continua. 
Os exames serán teórico-prácticos e versarán sobre os obxectivos, contidos, actividades e

criterios sinalados ó longo da programación.
A nota da avaliación estará formada pola confrontación de varios elementos: nivel de atención

na clase, comportamento, nivel de participación, realización de traballos prácticos e xornais propostos
polo profesor, notas dos controis,... Requerirase a asistencia regular á clase.

A realización de probas periódicas permite, por unha banda verificar ao alumno o nivel de
asimilación dos contidos do módulo, e pola banda do profesor supón un importante instrumento de
retroalimentación permitindo, se é preciso, redefinir a metodoloxía empregada.

A cualificación expresarase en cifras de 1 a 10, sen decimais, salvo no caso da avaliación
final na que se expresará cunha cifra decimal. Para a superación do módulo requerirase acadar unha
punutación igual ou superior a 5.

Para aqueles alumnos que no momento de inciar o módulo profesional de Formación en
Centros de Traballo, teñan pendente este, serán de aplicación os criterios que se adopten polo equipo
directivo responsable  de impartir o ciclo formativo.

AVALIACIÓN:
• Haberá tres avaliacións ao longo do curso.
• A nota obterase do seguinte xeito:

o Contidos teóricos: 30%
o Contidos prácticos: 40%
o Limpeza e tempo empregado nos traballos  20%
o Comportamento, puntualidade, asistencia, participación, actitude de mellorar 10%
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Nas probas  extraordinarias teranse en conta os mesmos criterios que para as ordinarias.

MÓDULO PROFESIONAL: XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPR AVENDA

CONTIDOS CONCEPTUAIS:

1. A EMPRESA. Estructura e medios de comunicación
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1.1. A empresa como sistema
1.2. Estructura organizativa
1.3. Documentación administrativa
1.4. Comunicación empresarial
1.5. Técnicas de comunicación escrita

2. O MERCADO E AS SÚAS LEIS
2.1. Axentes que interveñen no mercado
2.2. Lexislación mercantil aplicable á compravenda
2.3. Contrato de compravenda
2.4. Regulamento aplicable en materia de comercio e consumo
2.5. Regulamento aplicable á competencia
2.6. Defensa de usuarios e consumidores

3. DOCUMENTACIÓN
3.1. Aprovisionamiento
3.2. Proceso de compras: etapas do proceso de compras; petición de prezos e ofertas; selección

de ofertas e provedores; formulación de pedidos.
3.3. Pedidos
3.4. Entrega e fases da mercadoría
3.5. Formas de pagamento
3.6. Libros de rexistro

4. IMPOSTOS
4.1. O sistema tributario español
4.2. Impostos nas operacións de compravenda: o IVE

4.2.1.Características do IVE.
4.2.2.Rexímes de aplicación do IVE.
4.2.3.Tipos de IVE.
4.2.4.Exencións, deduccións e devolucións.
4.2.5.Obrigacións formais do suxeito pasivo: libros-rexistros, modelos e prazos de

presentación da declaración-liquidación do IVE.
5. INVENTARIOS

5.1. Control e xestión de existencias:
5.2. Tipos de existencias: existencias comerciais, materias primas e outros aprovisionamientos;

productos en curso e terminados.
5.3. "Stock" óptimo e mínimo.
5.4. Normas de valoración de existencias: prezo de adquisición, custe de producción, fichas de

almacén, métodos de valoración de existencias, inventarios.
5.5. Cálculo de custos e prezos de adquisición
5.6. Determinación das existencias a controlar
5.7. Rotación de stocks
5.8. Volume óptimo de pedido.

6. O COMERCIO E AS SÚAS MODALIDADES
6.1. Estructuras comerciais
6.2. Comercio en xeral

6.3. Asociacións e integración
6.4. Franquicias

7. DISTRIBUCIÓN DAS EXISTENCIS
7.1. O departamento comercial
7.2. Instrumentos de marketing
7.3. Técnicas de venda
7.4. Atención ao cliente
7.5. Técnicas de negociación
7.6. Estilos de negociación

8. XESTIÓN INFORMÁTICA DA COMPRAVENDA
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8.1. Instalación e posta en marcha da aplicación
8.2. Alta da empresa
8.3. Tablas xerais do programa
8.4. Fusión con outras aplicacións para contabilidade.
8.5. Configuración de parámetros.
8.6. Deseño de documentos
8.7. Control e impresión de documentos.
8.8. Altas, consultas, correccións e baixas de rexistros.

CAPACIDADES TERMINAIS - OBXECTIVOS

1. Coñecer a estructura dunha empresa.
2. Realizar cálculos para analizar ofertas, obter prezos de custe e adquisición, aplicar ou desglosar o

IVE, encher documentos.
3. Aplicar técnicas de comunicación axeitadas na relación con clientes e provedores.
4. Elaborar a documentación derivada das operacións de compra-venda, aplicando a lexislación

vixente.
5. Aplicar métodos de control e valoración de existencias, tendo en conta a lexislación vixente.
6. Coñecer os métodos de xestión e rotación de stocks.
7. Aplicar diferentes métodos de actuación en procesos de negociación e venda.
8. Coñecer  a lexislación en materia de comercio, consumidores e usuarios.
9. Diferencias as posibles formas para o establecemento do comercio.
10. Utilizar aplicacións informáticas de xestión de almacén e facturación.

CAPACIDADES ACTITUDINAIS

1. Estudo dos contidos teóricos e lexislación correspondente
2. Puntualidade  e asistencia a clase.
3. Realización das tarefas precisas en cada caso no menor tempo posible.
4. Limpeza e orde na presentación dos documentos.
5. Respeto do material de aula e das normas, tanto no aula de teoría como no de informática.
6. Integración cos compañeiros
7. Interese por mellorar.

PROCEDEMENTOS

• Iranse intercalando os contidos teóricos e prácticos correspondentes. 
• Visitaranse as páxinas Web correspondentes para obter documentos e información, (por

exemplo a de Facenda para obter información e documentos sobre o IVE).

• Exercicios prácticos para reforzar os contidos teóricos. Sempre se prantexarán un mínimo
de exercicios obrigatorios, e unha colección de casos de realización voluntaria que por
suposto se terán en conta na avaliación.

• Simulación dunha oficina no aula para desenvolver as actividades prácticas relativas á
compravenda de mercaderías (selección de provedores, pedidos, albaráns, facturas,
documentos de pagamento, rexistros, etc.). Facilitarase o material necesario ao alumno,
que será responsable do mesmo en todo momento.

• Emprego dunha aplicación informática para mecanizar un exercicio integrado que
previamente foi resolto manualmente.
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AVALIACIÓN:
• Haberá tres avaliacións ao longo do curso.
• A nota obterase do seguinte xeito:

o Contidos teóricos: 30%
o Contidos prácticos: 40%
o Limpeza e tempo empregado nos traballos  20%
o Comportamento, puntualidade, asistencia, participación, actitude de mellorar 10%

Nas probas  extraordinarias teranse en conta os mesmos criterios que para as ordinarias.

MÓDULO PROFESIONAL: XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSO AL

ASOCIADO Á UNIDADE DE COMPETENCIA: REALIZAR AS XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS DE
PERSOAL

PRESENTACIÓN:

O obxectivo é iniciar ao alumnado no coñecemento e comprensión da normativa laboral e na
aplicación das técnicas de xestión administrativa de persoal, dando a coñecer os dereitos e obrigas
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dos empresarios e traballadores, modalidades de contratación, confección de nóminas e seguros
sociais, cálculo de prestacións sociais, manexo de aplicacións informáticas relativas á xestión de
persoal,...

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS:

Trata de abordar os aspectos relacionados coa xestión administrativa de persoal, iniciándose cun
estudio do Departamento de Recursos Humanos para rematar coa posta en marcha da xestión
informatizada  de persoal. 
    A materia estructúrase en 5 unidades didácticas:

O FACTOR HUMANO NA ORGANIZACIÓN (4 horas).
DEREITO LABORAL E RELACIÓNS LABORAIS (8 horas).
RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABALLO (18 horas).
O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL (10 horas)
A RETRIBUCIÓN LABORAL (18 horas).
RELACIÓNS COLECTIVAS DE TRABALLO (10 horas).
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (12 horas).

Cada unha das unidades anteriores divídese en unidades de traballo que permiten o estudio polo
miúdo de cada tema. A distribución temporal ten carácter orientativo, estando a expensas do
desenvolvemento da clase.

De seguido descríbense os obxectivos específicos de cada unidade, así coma os contidos
conceptuais, procedimentais e actitudinais, seguidos da exposición das actividades de ensinanza-
aprendizaxe e os criterios de avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA I: O FACTOR HUMANO NA ORGANIZACIÓ N.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 1: O DEPARTAMENTO DE PERSOAL E AS SÚAS FUNCIÓNS
  1. O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMÁNS
  2. FUNCIÓNS.

2.1.ORGANIZACIÓN DO PERSOAL.
2.2.PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMÁNS.
2.3.RECRUTAMENTO E SELECCIÓN.

2.3.1. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS.
2.4.FORMACIÓN.

2.4.1. FORCEM

2.5.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA.
2.6.ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMÁNS.
2.7.RELACIÓNS LABORAIS.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Analizar a estructura do departamento de Recursos Humanos.
Identificar e definir os elementos característicos do concepto de organización referido á empresa.
Identificar as fases de selección de persoal.
Identificar os obxectivos, recursos e funcionamento do FORCEM.
Precisar as funcións do departamento de Recursos Humáns.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Identificar as áreas funcionais da empresa.
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Elaborar unha análise da organización interna do departamento de Recursos Humáns.
Elaborar un esquema que recolla as diferentes áreas funcionais da empresa, funcións e
interrelacións.
Analizar a importancia da formación no eido laboral.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Avaliar a importancia dos recursos humáns na empresa.
Identificación dos criterios da empresa na selección de persoal.
Comprender os elementos característicos do concepto de organización referido á empresa.
Interpretación do concepto de promoción no marco do concepto de grupo profesional.
Valoración positiva do proceso de selección como medio de asegurarse a integración do traballador
na empresa.
Aceptación da necesidade da formación na empresa.
Curiosidade pola aplicación de novas tecnoloxías na acción formativa.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Búsqueda de información na prensa sobre: a organización do departamento, FORCEM, ofertas de
emprego,...
Descrición das funcións propias do departamento de recursos humáns.
Visitar empresas de distintos sectores económicos co obxecto de informarse sobre a organización do
departamento de recursos humáns.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
A partir dun suposto práctico no que se facilita información sobre as actividades e función de varias
empresas: propor unha estructura departamental, definir as funcións básicas de cada departamento,
establecendo o organigrama.
Preparar unha solicitude de emprego e un currículum vitae.
Redactar cartas de comunicación de aceptación ou rechazo para un proceso de selección, comunicar
ao persoal da empresa a celebración de cursos de formación, elaborar un expediente de persoal, ...
Explicar as funcións do FORCEM e o seu funcionamento. Enumerar os pasos a seguir por unha
empresa co obxecto de solicitar un curso de formación á mesma.
Distinguir as diferentes fases dun proceso de selección.
Descrición de cada un dos recursos materiais de formación no eido laboral.
Recoñecemento dos sistemas de promoción existentes.

UNIDADE DIDÁCTICA II: DEREITO LABORAL E RELACIÓNS L ABORAIS.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 2: INTRODUCCIÓN Ó DEREITO DO TRABALLO.

  1. A NECESIDADE DO DEREITO DO TRABALLO.
  2. CONCEPTO E CLASIFICACIÓN DAS FONTES DO DEREITO DO TRABALLO.

2.1 INTERNAS. PODER NORMATIVO DO ESTADO.
2.2 COMUNITARIAS: REGULAMENTOS E DIRECTIVAS.
2.3 PROFESIONAIS: USOS, COSTUMES E CONVENIOS COLECTIVOS.
2.4 CONTRATO DE TRABALLO.
2.5 PRINCIPIOS PARA A APLICACIÓN DAS NORMAS LABORAIS.
2.6 XERARQUÍA NORMATIVA.

  3. O ESTATUTO DOS TRABALLADORES.
  4. SEGURIDADE E HIXIENE LABORAL.
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UNIDADE DE TRABALLO 3: RELACIÓNS LABORAIS.
 1. CONTIDO.
  2. SUXEITOS DA RELACIÓN LABORAL

2.1.O EMPRESARIO. CAPACIDADE CONTRACTUAL..
2.2.O TRABALLADOR. 

2.2.1.CAPACIDADE CONTRACTUAL..
2.2.2.TRABALLADORES EXTRANXEIROS. PERMISOS DE TRABALLO.
2.2.3.CIDADÁNS DOS ESTADOS MIEMBROS DA UE. TARXETA DE RESIDENCIA.

2.3.DEREITOS E OBRIGAS.
3. ACTIVIDADES EXCLUÍDAS DA RELACIÓN LABORAL.
4. RELACIÓNS LABORAIS ESPECIAIS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:

Identificar as fontes do Dereito Laboral e as súas normas laborais: xerarquía, órganos da
Administración que interveñen na regulamentación das mesmas, conflictos entre normas, principios e
aplicacións.
Analizar e comprender as principais normas laborais: Estatuto dos Traballadores, Lei Xeral da
Seguridade Social, Lei Orgánica de Liberdade Sindical,...
Identificar os suxeitos da relación laboral, así coma os dereitos e obrigas de cada un deles.
Diferenciar as actividades excluídas do ámbito do Dereito Laboral das de carácter especial.
Identificar os dereitos e obrigas dos traballadores en materia de prevención de riscos.
Identificar os principios básicos da actividade preventiva.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Delimitación da normativa aplicable en materia laboral.
Elaboración de esquemas sobre as capacidades para contratar dos diferentes colectivos de
traballadores: maiores de idade, maiores de idade discapacitados, menores de idade emancipados,
extranxeiros, cidadáns da UE.
Coñecemento e manexo de modelos oficiais coma os que de seguido se relacionan: autorización
para contratar como traballador, outorgada polo representante legal do menor de 18 anos ou maior
con capacidade limitada, solicitude do permiso de traballo e residencia por extranxeiros, solicitude de
permiso de traballo e/ou tarxeta de residencia por nacionais de países membros da U.E.
Análise da repercusión na empresa da observancia das normas de seguridade e hixiene no traballo.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Tomar conciencia da importancia do coñecemento das normas aplicables no eido da relación laboral.
Sensibilizarse coa importancia de que o empresario adopte no seo da empresa medidas de
seguridade e hixiene a favor dos  empregados.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Debates na clase sobre a necesidade da existencia de normas laborais.
Visitar o Centro de Seguridade e Hixiene no traballo sito en A Coruña para recabar información sobre
esta materia.
Comparar a situación laboral dos traballadores extranxeiros fronte os cidadáns do estados membros
da UE.
Explicación mediante transparencias dos modelos organizativos da prevención.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Determinar no caso de conflicto que norma é aplicable no eido laboral.
Determinar os casos de incapacidade contractual, tanto pola banda empresarial como do traballador.
Discernir entre a capacidade para contratar dun extranxeiro dun cidadán membro da UE., indicando

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 17 -



os trámites a cumprir en cada caso.
Identificar as actividades laborais sometidas a regulamentación especial.
Identificar as actividades excluídas da relación laboral.
Elaboración da documentación en materia de prevención laboral a presentar ante a autoridade
laboral.

UNIDADE DIDÁCTICA   III: RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABALLO  

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 4: O CONTRATO DE TRABALLO.
  1. CONCEPTO E NATUREZA.
  2. FORMA DO CONTRATO DE TRABALLO: DOCUMENTACIÓN.
     2.1. REGRA XERAL: LIBERDADE DE FORMA.
     2.2. EXCEPCIÓNS. EFECTOS DO INCUMPRIMENTO DA FORMA ESCRITA.
  3. CONTIDO DO CONTRATO DE TRABALLO.
     3.1. DURACIÓN . 
     3.2. O PERÍODO DE PROBA.
             3.2.1. FORMA E DURACIÓN.
             3.2.2. INTERRUPCIÓN DO PERÍODO.
             3.2.3. EFECTOS.
     3.3. DEREITOS E OBRIGAS DERIVADOS DO CONTRATO.
     3.4. SALARIO E GARANTÍAS SALARIALES.
     3.5. VALIDEZ DO CONTRATO.

UNIDADE DE TRABALLO 5: XORNADA, PERMISOS E VACACIÓNS.
1. TIPOS DE XORNADA.

1.1.ORDINARIAS.
1.2.ESPECIAIS.
1.3.REDUCIDAS.

2. HORAS EXTRAORDINARIAS
2.1.CONCEPTO E RETRIBUCIÓN
2.2.CLASES.
2.3.PROHIBICIÓNS E LÍMITES MÁXIMOS

3. DESCANSO SEMANAL E DÍAS FESTIVOS.
4. PERMISOS RETRIBUÍDOS E NON RETRIBUÍDOS.
5. VACACIÓNS.

UNIDADE DE TRABALLO 6: PROCESO DE CONTRATACIÓN
  1. ACCESO Ó EMPREGO. CONTRATACIÓN.
     1.1. OFICINAS DE EMPREGO.
     1.2. OFERTAS DE EMPREGO.
     1.3. AXENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN.
       2.    PROCESO DE CONTRATACIÓN.
  3. AS EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL

3.1.EXIXENCIAS LEGAIS PARA CONSTITUÍR UNHA E.T.T.
3.2.GARANTÍA FINANCIEIRA.
3.3.MECANISMOS DE CONTROL.
3.4.RELACIÓNS LABORAIS NAS E.T.T.

UNIDADE DE TRABALLO 7: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
  1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

1.1.TEMPORAL.

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 18 -



1.2. INDEFINIDA.
1.3.OUTRAS.

  2. SITUACIÓN ANTERIOR Á REFORMA LABORAL DO 97.
  3. SITUACIÓN TRALA REFORMA LABORAL MAIO 97 (R.D. LEI 8/1997)

3.1.CONTRATOS FORMATIVOS.
3.1.1. EN PRÁCTICAS.
3.1.2. PARA A FORMACIÓN

3.2.CONTRATOS TEMPORAIS.
3.2.1. DE OBRA OU SERVICIO DETERMINADO.
3.2.2. EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCCIÓN
3.2.3. DE INTERINIDADE
3.2.4. DE RELEVO
3.2.5. A TEMPO PARCIAL
3.2.6. DE TRABALLO A DOMICILIO
3.2.7. DE TRABALLO DE GRUPO

3.3.CONTRATOS INDEFINIDOS
3.3.1. DE TRABALLADORES MAIORES DE 45 ANOS.
3.3.2. DE MULLERES DESEMPREGADAS DE LONGA DURACIÓN EN PROFESIÓNS

OU OFICIOS NOS QUE SE ENCONTREN SUBREPRESENTADAS.
3.3.3. PARA XOVES MENORES DE 30 ANOS.
3.3.4. PARA EIVADOS.
3.3.5. PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

UNIDADE DE TRABALLO 8: VICISITUDES DA RELACIÓN LABORAL.
  1. MOBILIDADE FUNCIONAL

1.1.DENTRO DO GRUPO OU ENTRE CATEGORÍAS EQUIVALENTES.
1.2.FÓRA DO GRUPO OU ENTRE CATEGORÍAS NON EQUIVALENTES.

  2. MOBILIDADE XEOGRÁFICA.
2.1.TRASLADOS
2.2.DESPRAZAMENTOS TEMPORAIS.
2.3.PREFERENCIA A FAVOR DE REPRESENTANTES DO PERSOAL.

  3. MODIFICACIÓNS SUSTANCIAIS DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO.
3.1. INDIVIDUAIS.
3.2.COLECTIVAS.

  
4. PERMUTAS.
5. SUBROGACIÓNS EMPRESARIAIS
6. SUSPENSIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO.

6.1.DEPENDENTE DA VONTADE DAS PARTES.
6.2.ALLEA Á VONTADE DAS PARTES.

  7. EXCEDENCIAS.
  8. SUSTITUCIÓNS.
  9. INTERRUPCIÓNS DA PRESTACIÓN LABORAL.

UNIDADE DE TRABALLO 9: EXTINCIÓN DA RELACIÓN LABORAL
  1. SIGNIFICACIÓN E MODALIDADES.

1.1.FINIQUITOS DE REMATE DE CONTRATOS.
  2. EXTINCIÓN POR VONTADE DO EMPRESARIO: O DESPIDO.

2.1.DESPIDO DISCIPLINARIO.
2.1.1. CAUSAS.
2.1.2. FORMA, LUGAR E TEMPO DO DESPIDO.
2.1.3. CALIFICACIÓN E EFECTOS XURÍDICOS.

2.2.DESPIDO POR CAUSAS OBXECTIVAS.
2.2.1. PARTICULARIDADES
2.2.2. CALIFICACIÓN E EFECTOS XURÍDICOS.
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2.3.DESPIDO COLECTIVO.
2.3.1. CAUSAS.
2.3.2. PROCEDEMENTO.
2.3.3. MEDIDAS DE REGULAMENTACIÓN DE EMPREGO, PLANS DE

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL E PROGRAMAS DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL.

     2.4. DESPIDO POR FORZA MAIOR.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Identicar os elementos esenciais do contrato de traballo.
Coñecer as principais causas de extinción e suspensión do contrato de traballo.
Distinguir os diferentes tipos de xornada, períodos de descanso, tipos de horas extraordinarias,
pernisos retribuídos e vacacións.
Diferenciar as diferentes modalidades de contratación laboral.
Describir e organizar a documentación necesaria para tramitar un proceso de contratación.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Elaborar o procedemento requerido nos contratos realizados por escrito.
Elaborar: a copia básica dun contrato, a comunicación de prórrogas ó INEM.
Diferenciar entre traslado e desprazamento.
Explorar as materias que modifican sustancialmente un contrato de traballo.
Localizar as causas e efectos producidos pola suspensión do contrato.
Examinar as diferencias entre despido colectivo, por causas obxectivas e disciplinario: causas,
efectos, idemnizacións,...
Analizar as previsións legais sobre a extinción do contrato de traballo e as disposicións sobre os
despidos.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Mostrar interese polo coñecemento das normas que rexen a contratación laboral actual.
Tomar conciencia da importancia das normas laborais e o respeto ás mesmas de cara á consecución
dunha convivencia harmoniosa nos centros de traballo.

Ser capaces de seleccionar e redactar o contrato de traballo que mellor se adapta a cada posto
laboral.
Ser conscientes do grao de proteccióh que outorga o Dereito do Traballo en materia de estabilidade
no emprego.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Visitar unha oficina do INEM ou axencia de colocación para obter información sobre os difernetes
tipos de contratos e modelos.
Debater na clase o contido da da Reforma Laboral do 97, comparándoa coa do 94. 
Analizar o grao de cumprimento dos obxectivos prantexados na Reforma do 97: reducción da
temporalidade no emprego, fomento da contratación indefinida por medio dun abaratamento do
despido e a concesión de incentivos as empresas, mellora da situación de certos colectivos con
dificultades para á colocación,... por medio dos datos publicados nos Informes sobre a Situación
Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1996-1997, publicados polo Consello Galego de
Relacións Laborais, analizando  tamén a evolución no tempo do emprego.
Elaborar un cadro no que se reflicta a tipoloxía de contratos en vigor trala reforma de maio do 97,
resaltando: obxecto do contrato, requisitos, duración e retribución para cada un deles.
Confeccionar a documentación que precisa a extinción e suspensión do contrato de traballo.
Organizar unha visita a unha Empresa de Traballo Temporal, ou organizar unha charla na que
interveña un representante dunha delas, co obxecto de abrir un debate en torno ao seu papel na
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economía e a súa conveniencia ou non.
Recabar información sobre o número e tipo de contratos existentes en cada empresa do municipio,
co obxecto de confeccionar unha estatística sobre a modalidade máis usual e a situación laboral dos
traballadores.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Interpretar as disposición legais que regulamentan o proceso de contratación laboral.
Explicar a forma e contido dos contratos laborais.
Describir a tramitación documental das diferentes fases que comprende o proceso de conratación
laboral.
Delimitar as modalidades de contratación vixentes, identificando os obxectivos de cada modalidade e
os seus requisitos (colectivo ao que van dirixidos, documentación, duración, retribución,...) e, no caso,
incentivos á empresa tales como subvencións, bonificacións nas cuotas a S.S.  e axudas fiscais.
Nos supostos prácticos prantexados: levar a cabo todos os trámites relativos á comunicación da
apertura de centros de traballo ou reanudación de actividade, seleccionar e cumprimentarr os
contratos máis axeitados, comunicación e inscrición dos mesmos no INEM, elaborar prórrogas de
contratos, elaborar a documentación relativa a modificación, suspensión ou extinción do contrato de
traballo.
Aplicación a casos hipotéticos da normativa laboral.
Cumprimentación de contratos.
Resolución de cuetionarios-test relativos á normativa contractual.

UNIDADE DE TRABALLO IV: O SISTEMA DE SEGURIDADE SOC IAL

CONTIDOS CONCEPTUAIS  :  
UNIDADE DE TRABALLO 10: NOCIÓNS XERAIS.
  1. ORIXE.
  2. CONCEPTO E FINS.
  3. O SISTEMA ACTUAL DA  SEGURIDADE SOCIAL EN ESPAÑA. CAMPO DE APLICACIÓN.

3.1.MODALIDADE CONTRIBUTIVA.
3.2.MODALIDADE NON CONTRIBUTIVA.

  4. REXIMES DA SEGURIDADE SOCIAL
4.1. XERAL.

4.1.1. EXTENSIÓN.
4.1.2. EXCLUSIÓNS.

     4.2. ESPECIAIS.
  5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DA S.S.
     5.1. ENTIDADES XESTORAS.
     5.2. SERVIZOS COMÚNS.
     5.3. ENTIDADES COLABORADORAS.
     5.4. ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
  6. COTIZACIÓN.
     6.1.  SUXEITOS OBRIGADOS E RESPONSABLES.
     6.2. ELEMENTOS DE COTIZACIÓN: BASES, TIPOS E CUOTAS.
  7. CONTINXENCIAS E PRESTACIÓNS.

7.1. INCAPACIDADE TEMPORAL.
7.2. INVALIDEZ PERMANENTE.
7.3.MORTE E SUPERVIVENCIA. PROTECCIÓN Á FAMILIA.
7.4.DESEMPREGO.
7.5.XUBILIACIÓN.

UNIDADE DE TRABALLO 11: OBRIGACIÓNS EN MATERIA DE S.S.
1. NACEMENTO DA RELACIÓN COA SEGURIDADE SOCIAL.
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1.1. INSCRICIÓN DAS EMPRESAS.
1.2. INSCRICIÓN DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS.
1.3.A INICIACIÓN DA ACTIVIDADE DA EMPRESA: APERTURA DE CENTROS DE

TRABALLO.
2. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS:

     2.1. AFILIACIÓN DOS TRABALLADORES.
     2.2. ALTAS, BAIXAS E VARIACIÓN DE DATOS.

3. LIBROS LABORAIS OBRIGATORIOS.
     3.1. LIBRO DE VISITAS.
     3.2. LIBRO DE MATRÍCULA.

4. CONSERVACIÓN DA DOCUMENTACIÓN.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Comprender a orixe e os fins da S.S.
Identificar os elementos esenciais do sistema español da S.S.
Diferenciar os reximes que integran o sistema da S.S.
Identificar os organismos que compoñen a estructura organizativa da S.S.
Describir o proceso de inscrición das empresas e os trámites laborais obrigatorios, así como a
documentación precisa para a súa tramitación.
Cumprimentar os documentos relativos á inscicións de empresas, afiliación, altas, baixas e variacións
dos traballadores.
Establecer os elementos diferenciadores entre enfermidade e accidentes no eido laboral.
Identificar as principais prestacións sociais: beneficiarios, inicio, duración, pagamento, tramitación e
contido das mesmas.
Detallar as obrigas principais do empresario coa S.S.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Análise do contido básico da Lei Xeral da S.S.
Construír un cadro no que se reflictan as obrigas do empresario en materia e S.S.

Análise dos feitos de maior relevancia en relación coa S.S., indagando nos seus antecedentes
históricos e circunstancias actuais.
Manexo das lexislación sobre S.S. co obxecto de determinar as bases de cotización , tipos,
prestacións,...

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Valorar as prestacións da S.S.
Ser conscientes das variacións que pode experimentar a S.S.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Análise básico do T.R. da Lei Xeral da S.S., para observar cómo aparecen instrumentalizados os
principios rectores da política social e económica recollidos na Carta Magna.
Simular a inscrición dunha empresa na S.S.
Cumprimentar a documentación correspondente a un dos Reximes Especiais máis importantes:
Autónomos.
Solventar supostos de afiliación, altas e baixas de traballadores.
Realizar un esquema sobre a xestión da S.S.
Determinar, a partires de supostos prácticos diferentes, con modalidades de contratación tamén
distintas, as bases de cotización en cada suposto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Explicar as características fundamentais dos diferentes reximes da S.S.
Describir as características básicas das prestacións económicas da S.S. e os procedementos

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 22 -



relativos á súa xestión.
Interpretar e manexar a normativa que regulamenta as bases de cotización e a determinación das
aportacións á S.S.
A partires de diferentes supostos prácticos e, tendo en conta as diferentes modalidades de
contratación: inscribir á empresa na S.S., asociar a empresa a unha mutua patronal de accidentes de
traballo, efectuar a alta e afiliación dos traballadores contratados, cumprimentar o libro de Matrícula
de Persoal, derterminar a base de cotización

UNIDADE DIDÁCTICA V: A RETRIBUCIÓN LABORAL.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 12: O SALARIO E A NÓMINA.
  1. CONCEPTO E CLASES. S.M.I.
  2. ESTRUCTURA SALARIAL.
     2.1. SALARIO BASE
              2.2. COMPLEMENTOS SALARIAIS.
  3. PERCEPCIÓNS EXTRASARIAIS.
     3.1. INDEMNIZACIÓNS OU SUPLIDOS.
     3.2. PRESTACIÓNS E IDEMNIZACIÓNS DA S.S.
              3.3. INDEMNIZACIÓNS  POR TRASLADOS, SUSPENSIÓNS OU DESPIDOS.
  4. CONTROL DE CRECEMENTO DOS SALARIOS.
  5. COMPENSACIÓN E ABSORCIÓN DE SALARIOS.
  6. A PARTICIPACIÓN NOS BENEFICIOS.
  7. PAGAS EXTRAORDINARIAS.
  8. LIQUIDACIÓN E PAGAMENTO.

8.1.LUGAR E FORMA DE PAGAMENTO.
8.2.DATA.

            

8.3. DOCUMENTACIÓN DO PAGO: RECIBO DE SALARIOS.
8.3.1. ENCABEZAMENTO.

            8.3.2. DEVENGOS.
8.3.3. DEDUCCIÓNS.

            8.3.4. DETERMINACIÓN DA BASE DE COTIZACIÓN
          8.3.4.1. PARA CONTINXENCIAS COMÚNS.
          8.3.4.2. PARA CONTINXENCIAS PROFESIONAIS.

UNIDADE DE TRABALLO 13: O CARÁCTER PRIVILEXIADO DO CRÉDITO SALARIAL.
  1. INEMBARGABILIDADE DO SALARIO.
  2. O FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)

2.1.PRESTACIÓNS: CONCEPTOS E CANTIDADES
2.2.ACCIÓN PROTECTORA.
2.3.OBRIGADOS A COTIZAR.
2.4.TITULARES DOS DEREITOS DO FONDO.
2.5.PROCEDEMENTO.

UNIDADE DE TRABALLO 14: DESCONTOS SOBRE O SALARIO
  1. CUOTA SINDICAL.
  2. CANON DE NEGOCIACIÓN.
  3. COTIZACIÓN DO TRABALLADOR Á  S.S.
     3.1. RECADACIÓN DE COTAS NO REXIME XERAL DE S.S.
              3.2. BOLETÍN DE COTIZACIÓN MODELO TC1.
              3.3. RELACIÓN NOMINAL DE TRABALLADORES.
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                     3.3.1.  MODELO TC2.
                     3.3.2.  MODELO TC2/1

4. RETENCIÓNS E INGRESOS A CONTA DO IRPF.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Interpretar a estructura do recibo de salarios e diferenciar entre percepcións salariais e extrasalariais.
Identificar as deduccións a practicar no recibo de salarios interpretando o seu significado.
Describir o procedemento establecido para determinar as bases de cotización á S.S., realizando con
precisión as operacións precisas para o cálculo.
Determinar o procedemento a seguir para calcular as retencións por I.R.P.F
Interpretar os conceptos e datos recollidos no recibo de salarios e reflectilos nos boletíns de
cotización á S.S.
Cumprimentar axeitadamente o recibo de salarios e os boletíns de cotización e relacións nominais de
traballadores: TC2, TC1 e TC2/1.
Realizar a declaración-liquidación de retención a conta do I.R.P.F.
Emitir certificados de retención por parte da empresa

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Localizar os diferentes conceptos que aparecen no recibo de salarios.
Elaborar o recibo de salarios correspondente a diferentes estrucutras salariais.
Explorar nóminas cumprimentadas en diferentes casos reais, analizando as situacións que recollen.
Localizar e manexar a lexislación actual en materia de salarios.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Valorar a función do salarios nunha economía de mercado como a española e a súa importancia na
actividade laboral por conta allea.
Capacidade para desenvolver unha actitude crítica ante situacións discriminatorias na percepción
salarial por razón de sexo, idade, raza ou outros motivos.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Definir distintos postos de traballo nunha organización, valoralos e establecer unha escala de
retribucións.
Presentación dun esquema global sobre o proceso de liquidación de haberes: cálculos, recibo de
salarios, documentación para a S.S. e I.R.P.F.
Mediante simulacións de situacións prácticas moi diversas, levar a cabo o proceso de liquidación de
haberes.
Cálculo dos conceptos e importes que integran o recibo de salarios.
Confección do recibo de salarios.
Confección de documentos TC2, TC1, TC2/A,...
Determinación das cuotas de I.R.P.F.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Explicar os conceptos retributivos que compoñen unha nómina tipo.
Distinguir entre salario base e complementos salariais, apreciar as clases de salarios e clasificar os
salarios excluídos de cotización.
Analizar o concepto de salario mínimo interprofesional e a súa función.
Nun suposto práctico sobre unha empresa simulada: elaborar as nóminas, finiquitos, identificando e
calculando axeitadamente os diferentes parámetros que interveñen, calcular as aportacións da
empresa e traballadores a S.S., confeccionar os boletíns de cotización, declaracións-liquidacións
realizadas a conta do I.R.P.F....
Explicar en que consisten as garantías salariais.
Identificar o papel do FOGASA.
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UNIDADE DIDÁCTICA VI: RELACIÓNS COLECTIVAS DE TRABA LLO.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 15: A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES NA EMPRESA.
  1. REPRESENTACIÓN UNITARIA.
     1.1. DELEGADOS DE PERSOAL. ÓRGANOS E COMPETENCIAS.
     1.2. COMITÉS DE EMPRESA: ÓRGANOS E COMPETENCIAS.
     1.3. ELECCIÓN E  MANDATO.
     1.4. GARANTÍAS.
  2. REPRESENTACIÓN SINDICAL.
  3. AS ASAMBLEAS DE TRABALLADORES.

UNIDADE DE TRABALLO 16: A NEGOCIACIÓN COLECTIVA
  1. TRAZOS XERAIS
  2. CONVENIOS COLECTIVOS: CLASES.
  3. PARTES DO CONVENIO COLECTIVO. LEXITIMACIÓN PARA NEGOCIAR.
  4. CONTIDO.
  5. PROCEDEMIENTO DE NEGOCIACIÓN.

5.1. INICIATIVA NEGOCIADORA.
5.2.CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN NEGOCIADORA.
5.3.FORMALIZACIÓN DO CONVENIO.
5.4.TRAMITACIÓN OFICIAL.

  6. VIXENCIA E APLICACIÓN DO CONVENIO.
  7. COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS.

UNIDADE DE TRABALLO 17: OS CONFLICTOS DE TRABALLO.
  1. CONCEPTO E CLASIFICACIÓN.
  

2. FORMAS DE EXTERIORIZACIÓN.
2.1.O DEREITO DE FOLGA NO  SISTEMA CONSTITUCIONAL.

2.1.1. CONTIDO E LÍMITES.
2.1.2. EFECTOS.

2.2.PECHE PATROAL.
  3. PROCEDIMENTOS DE SOLUCIÓN.

3.1.CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN E ARBITRAXE.
3.2.AGA: INSTRUMENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS NA

COMUNIDAD GALLEGA.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Describir os instrumentos de representación dos traballadores.
Coñecer e analizar as causas dos conflictos colectivos.
Expor o papel dos sindicatos na representación dos traballadores.
Relacionar os convenios colectivos co resto do sistema normativo.
Determinar o papel dos convenios colectivos no eido laboral: de qué xeito afectan aos dereitos dos
traballadores.
Analizar o concepto e forma de exteriorizarse os conflictos colectivos.
Coñecer os medios de defensa dos traballadores ante conflictos colectivos.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Delimitar a normativa aplicable ás relacións colectivas de traballo.
Elaborar un cadro no que se recollan as diferentes formas de participación dos traballadores na
empresa.
Interpreta-lo artigo 28 da Carta Magna no que se recoñece a liberdade sindical, analizando o papel

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 25 -



das organizacións sindicais no eido laboral e empresarial.
Expor as competencias, formas de elección e garantías dos representantes dos traballadores
Construír un esquema no que se poñan de manifesto as fases da tramitación dos convenios
colectivos e o seu contido mínimo.
Elaborar un cadro no que se aprecien as clases de conflictos laborais existentes, formas de
exteriorización dos mesmos e os procedementos de solución.
Identificar as razóns que poden levar a un conflicto, clasificándoas en derivadas do proceso de
negociacion colectiva ou non: presión pola negativa a negociar ou revisar un convenio, conflictos de
solidariedade, polo anuncio ou aplicación de medida de política económica e social, reconversión
industrial, impago de salarios, melloras salariais, incumprimento de acordos ou normas legais,...
Utilizar e interpretar o contido dos convenios colectivos como instrumento que regulamenta as
relacións laborais.
Analizar a eficacia dos procedementos de solución de conflictos adoitados.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Apreciar o papel dos convenios colectivos no eido das relacións laborais, adquirindo maior relevancia
a partires da Reforma do 94, aumentando coa do 97, xa que van ser os axentes sociais, a través dos
convenios colectivos, os que teñan que darlle contido normativo a moitos dos termas que
anteriormente eran obxecto de regulamentación estatal. A elo contribuíu tamén a derrogación das
Ordenanzas Laborais e Regulamentación de Traballo que deberán ser substituídas por convenios
colectivos.
Tomar conciencia das diferentes formas de solucionar os conflictos laborais.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Investigar os sindicatos que acadan a categoría de máis representativos na provincia á que pertence
o centro.

Celebrar algunha conferencia na que un membro dun comité de empresa ou delegado de persoal
exprique as súas funcións.
Ler e identificar no texto dun convenio colectivo o contido mínimo que sinala o T.R. da Lei do Estatuto
de Traballadores.
Seleccionar na prensa noticias sobre conflictos colectivos, analizando a súa posible solución.
Consultar, no RDL 17/1997 e no T.R da Lei de Procedemento Laboral , as previsións respecto dos
procedementos para solucionar conflictos colectivos.
Redactar un documento dirixido á autoridade laboral, comunicando un peche patroal.
Visitar o Consello Galego de Relacións Laborais co obxecto de coñecer o espíritu, contido e
procedemento seguido no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais
de Solución de Conflictos de Traballo). Estudio do convenio colectivo das empresas de traballo
temporal (E.T.T) para a progresiva equiparación das condicións salariais dos traballadores postos a
disposición das empresas cliente con respecto aos salarios medios dos traballadores en plantilla.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Identificar os feitos sociais que influíron no nacemento do sindicalismo, así como a razón de que
existan nunha mesma empresa representantes colectivos e sindicais.
Identificar a diferencia entre delegados de persoal e comités de empresa.
Identificar as principais cláusulas dun convenio colectivo así como os principais temas obxecto de
negociación: incremento salarial, descolgue salarial, xornada laboral, retribución das horas
extraordinarias, vacacións, melloras sociais, saúde laboral, formación profesional, desconto da cuota
sindical, crédito de horas sindicais, cláusulas en materia de contratación, mobilidade funcional e
xeográfica, clasificación profesional, traslados e desprazamentos, plus de antigüidade, plus de
nocturnidade, absentismo, cláusulas de sometemento ao AGA.
Diferenciar os conceptos de adhesión e extensión dos convenios colectivos.
Sinalar as formas de exteriorización dun conflicto laboral.
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Enumerar os motivos polos que unha folga pode ser ilegal.
Delimitar o procedemento a seguir para a declaración de folga, prazos de preaviso, efectos,
solución,...
Definir o peche patronal, causas polas que se pode declarar, duración, efectos...
Diferenciar entre conciliación, mediación e arbitraxe.

UNIDADE DIDÁCTICA VII: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 18: A XESTIÓN INFORMATIZADA DA ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
ELABORACIÓN DE NÓMINAS.

1. INSTALACIÓN DAS APLICACIÓNS.
2. PRESTACIÓNS.
3. RELACIÓN CON OUTRAS APLICACIÓNS DE XESTIÓN.
4. FUNCIÓNS BÁSICAS.

4.1.CÁLCULO DAS RETRIBUCIÓNS E COTIZACIÓNS Á S.S.
4.2.CONFECCION DE RECIBOS DE SALARIOS E IMPRESOS DE COTIZACIÓN.
4.3.XUSTIFICACIÓN DAS RETENCIÓNS PRACTICADAS.

5. PROCEDEMENTO DE USO.
6. PROCEDEMENTO DE SEGURIDADE.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Identificar as razóns do uso das ferramentas informáticas na xestión de persoal.

Diferenciar os distintos tipos de aplicacións de xestión de persoal.
Coñecer cómo se realiza a instalación dunha aplicación informática: NOMINAPLUS.
Identificar as aplicacións interconectadas así coma as vantaxes que supoñen.
Identificar os datos básicos a proporcionar á aplicación para iniciar a actividade.
Identificar as funcións de traballo básicas da aplicación e o xeito en que se procesa a información
suministrada.
Definir as consultas de arquivos e criterios a ter en conta á hora de realizalos.
Identificar a función dos procedementos de seguridade.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Analizar diferentes aplicacións e as prestacións que ofrecen.
Elaborar un informe, indicando características e prestacións da aplicación seleccionada:
NOMINAPLUS.
Definición dos diferentes elementos que compoñen a aplicación.
Manexo, para a solución de supostos prácticos, da aplicación NOMINAPLUS.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Valorar o papel da informática no campo da xestión administrativa do persoal.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-AVALIACIÓN:
Instalar as aplicacións seguindo as especificacións establecidas.
Analizar as funcións e procedementos fundamentais das aplicacións instaladas.
Realización de nóminas e liquidación de seguros sociais e obrigacións fiscais cun paquete
informático: NPOMINAPLUS.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Nun suposto práctico no que se propoñen operacións de xestión de persoal: definir os arquivos de
parámetros, realizar altas, baixas e modificacións no arquivo de traballadores, elaborar nóminas, TC1,
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TC2 e declaracións -liquidacións das retencións a conta do IRPF,...

RECURSOS:
LIBRO DE TEXTO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSOAL. NORMATIVA LABORAL E DE
SEGURIDADE SOCIAL ACTUALIZADA .
TEXTO REFUNDIDO APROBADO POR REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO,
POLO QUE SE APROBA O ESTATUTO DE TRABALLADORES, MODIFICADO POLO R.D. LEI
8/1997.
R.D. LEI DE MEDIDAS URXENTES PARA A MELLORA DO MERCADO DE TRABALLO E
FOMENTO DA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
T.R. DA LEI XERAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
LEIS DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO.
EXEMPLIFICACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS.
APLICACIÓN INFORMÁTICA: NÓMINAPLUS.
NOTICIAS EN PRENSA.
MANUAL PRÁCTICO DE RELACIÓNS LABORAIS. EDITORIAL PRAXIS.
GUÍA PRÁCTICA DA CONTRATACIÓN LABORAL. EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.
GUÍA PRÁCTICA DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
CASOS PRÁCTICOS SOBRE O CONTRATO DE TRABALLO 
INFORME SOBRE A SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA
EDITADO POLO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS.
ACORDO INTERPROFESIONAL GALEGO SOBRE PROCEDEMENTOS EXTRAXUDICIAIS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABALLO. 
CONFECCIÓN DE NUMEROSOS SUPOSTOS PRÁCTICOS.
TESTS DE COMPRENSIÓN E CUESTIONARIOS DE AUTOAVALIACIÓN.

METODOLOXÍA.
Cada unidade didáctica irá precedida da explicación teórica precisa para o desenvolvemento

práctico da mesma, estando complementada pola elaboración de esquemas, cadros-resume,
exposición de transparencias, lectura de novas en prensa, exercicios,... co obxecto de atraer a
atención do alumnado sobre o tema a tratar, fomentando a súa participación na clase.

O dominio da materia pasa pola realización de numerosos supostos prácticos, nos que como
ferramentas indispensables manexaranse o libro de texto, a última guía laboral publicada e a
aplicación informática NOMINAPLUS, sen prexuicio de que ó longo do curso, e dada a mudanza
normativa que acostuma a acompañar ó dereito laboral, se incorporen ferramentas novas (por
exemplo, a Lei de Presupostos para o ano vixente,...).
    
PROCESO DE AVALIACIÓN:
    A avaliación será continua. 

Os exames serán teórico-prácticos e versarán sobre os obxectivos, contidos, actividades e criterios
sinalados ó longo da programación.

A nota da avaliación estará formada pola confrontación de varios elementos: nivel de atención na
clase, comportamento, nivel de participación, realización de traballos prácticos e xornais propostos
polo profesor, notas dos controis,... Requerirase a asistencia regular á clase.

A realización de probas periódicas permite, por unha banda verificar ao alumno o nivel de
asimilación dos contidos do módulo, e pola banda do profesor supón un importante instrumento de
retroalimentación permitindo, se é preciso, redefinir a metodoloxía empregada.

A calificación expresarase en cifras de 1 a 10, sen decimais, salvo no caso da avaliación final na
que se expresará cunha cifra decimal. Para a superación do módulo requerirase acadar unha
punutación igual ou superior a 5.

Para aqueles alumnos que no intre de inciar o módulo profesional de Formación en Centros de
Traballo, teñan pendente este, serán de aplicación os criterios que se adopten polo equipo directivo
responsable  de impartir o ciclo formativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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Haberá tres avaliacións ao longo do curso.
• A nota obterase do seguinte xeito:

o Contidos teóricos: 30%
o Contidos prácticos: 40%
o Limpeza e tempo empregado nos traballos  20%
o Comportamento, puntualidade, asistencia, participación, actitude de mellorar 10%

Nas probas  extraordinarias teranse en conta os mesmos criterios que para as ordinarias.

MÓDULO PROFESIONAL: CONTABILIDADE XERAL E TESOURERÍ A

ASOCIADO Á UNIDADE DE COMPETENCIA: REALIZAR AS XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS DE
TESOURERÍA E OS REXISTROS CONTABLES.

PRESENTACIÓN:
A contabilidade trátase dun instrumento de xestión imprescindible; ata o comercio máis

pequeno precisa coñecer se obtén ou non beneficios, controlar os gastos, rendir contas a Facenda...
Daí que as empresas incorporen aos seus equipos a profesionais da contabilidade para acadar un
óptimo nivel de xestión.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir as fases fundamentais do proceso da actividade empresarial.

- Explicar as diferencias entre investimento, gasto e pago e entre ingreso e cobro.

- Precisar os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.

- Precisar os conceptos de grao de liquidez e grao de esixibilidade.

- Definir os conceptos de activo, pasivo esixible e neto e explicar a súa relación fundamental.

- Analizar as masas patrimoniais que compoñen o Activo, o Pasivo esixible e o Neto.

- Explicar a función do Plan Xeral de Contabilidade na normalización contable.

- Interpretar as normas de valoración fundamentais que desenvolven os principios contables
establecidos no PXC.
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- Interpretar o sistema de codificación establecido no PXC.

- Precisar as definicións e relacións contables fundamentais establecidas nos grupos do PXC e
nos seus subgrupos e contas principias, identificando as masas patrimoniais que inclúen.

- Explicar a función contable dos documentos mercantís.

- Explicar o concepto de conta, os seus tipos e os criterios de cargo e abono aplicables en cada
caso.

- Describir o método de contablización por partida dobre.

- Precisar a función do Balance de comprobación e as súas normas de elaboración.

- Precisar a función da amortización contable.

- Explicar a función da periodificación contable.

- Definir o concepto de resultado contable.

- Analizar o proceso de regularización contable, especificando unívocamente as contas que
interveñen no mesmo.

- Explicar a función do Balance de situación e as súas normas de valoración.

- Precisar a función dos asentos de peche e apertura.

- Nun suposto práctico no que se propón unha situación patrimonial inicial e unha serie de
operacións básicas duna empresa comercial tipo correspondentes a un exercicio económico e

representadas en documentos mercantís simulados e convenientemente caracterizados,
interpretar a información e rexistrala en asentos contables por partida dobre, aplicando os
criterios de valoración establecidos no PXC.

- Identificar a lexislación mercantil que regulamenta o proceso de elaboración de información-
documentación contable.

- Identificar os tipos de libros contables e a súa función.

- Explicar as normas e procedemento de legalización dos libros obrigatorios e dos soportes
informáticos.

- Describir o proceso de realización de cobros e pagos habituais na actividade empresarial.

- Nun suposto práctico, identificar e cumprimentar correctamente os documentos necesarios para
a realización de cobros e/ou pagos.

- Analizar a función dos rexistros e libros auxiliares de tesourería.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS:

A programación do módulo trata de abordar os aspectos fundamentais da contabilidade
financieira, dende os seus principios básicos ata a elaboración e interpretación das Contas Anuais,
proporcionando ao alumnno unha visión máis ampla do conxunto da contabilidade e o seu papel na
empresa.

A materia estructúrase en seis unidades didácticas de contidos homoxéneos:

A CONTABILIDADE FINANCEIRA NA EMPRESA (15 horas).
ANÁLISE DOS FLUXOS EMPRESARIAIS (15 horas).
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ANÁLISE DOS FONDOS EMPRESARIAIS (55 horas).
ESTADOS FINANCIEIROS DA EMPRESA (10 horas).
TESOURERÍA (10 horas). 
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (25 horas).

Cada unha das unidades didácticas divídese en unidades de traballo que permiten o estudio
polo miúdo de cada tema. A temporalización é orientativa, pois dependerá do desenvolvemento da
clase .

Se o desenvolvemento do curso o permite abordáranse, a xeito de seminario, o seguinte
tema:

O IMPOSTO DE SOCIEDADES.

De seguido descríbense os obxectivos expecíficos de cada unidade, así como os contidos
conceptuais, procedimentais e actitudinais, seguidos da exposición das actividades de ensinanza-
aprendizaxe e os criterios de avaliación.
    

UNIDADE DIDÁCTICA I: A CONTABILIDADE FINANCEIRA NA EMPRESA

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 1: INTRODUCCIÓN.

1.1.- A CONTABILIDADE E O PATRIMONIO.
  1.1.1.- O PATRIMONIO.
  1.1.2.- ELEMENTOS PATRIMONIAIS.
 1.1.3.- MASAS PATRIMONIAIS.
1.2.- A REPRESENTACIÓN CONTABLE. MÉTODO DA PARTIDA DOBRE.

   1.3.- TEORÍA DAS CONTAS.
 1.3.1.- CONCEPTO DE CONTA.
  1.3.2.- TECNICISMOS DAS CONTAS.
  1.3.3.- TEORÍAS DE CARGO E ABONO.
  1.3.4.- CLASIFICACIÓN XERAL DAS CONTAS.

   1.4.- DESENVOLVEMENTO DO CICLO CONTABLE.
  1.4.1.- EMPRESAS COMERCIAIS.
  1.4.2.- EMPRESAS INDUSTRIAIS.

   
UNIDADE DE TRABALLO 2: REGULAMENTACIÓN CONTABLE NA LEXISLACIÓN MERCANTIL

   2.1.- SUXEITOS OBRIGADOS.
2.2.- DOCUMENTOS-XUSTIFICANTES MERCANTÍS.
   2.3.- LIBROS CONTABLES OBRIGATORIOS E AUXILIARES.

  2.3.1.- LIBRO DIARIO.
  2.3.2.- LIBRO DE INVENTARIOS E CONTAS ANUAIS.
  2.3.3.- OUTROS.
 2.3.4.- LIBROS AUXILIARES.

   2.4.- REQUISITOS FORMAIS.
2.5.- PROCEDEMENTOS DE CORRECCIÓN DE ERROS NO REXISTRO

CONTABLE.

UNIDADE DE TRABALLO 3: O PLAN XERAL CONTABLE E A NORMALIZACIÓN CONTABLE
   3.1.- A NORMALIZACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA.
   3.2.- O PLAN XERAL CONTABLE ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS.
   3.3.- ESTRUCTURA DO PLAN XERAL CONTABLE.

  3.3.1.- PRINCIPIOS CONTABLES.
  3.3.2.- CADRO DE CONTAS.
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  3.3.3.- DEFINICIÓNS E RELACIÓNS CONTABLES.
  3.3.4.- CONTAS ANUAIS.
  3.3.5.- NORMAS DE VALORACIÓN.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Coñecer e cuantificar o patrimonio da empresa.
Analizar as características dos elementos patrimoniais e a súa función no desenvolvemento da
actividade empresarial.
Agrupar cada elemento patrimonial na súa correspondente masa, de cara á posterior elaboración e
presentación do Balance de Situación.
Diferenciar conceptualmente ás contas de xestión das do balance.
Comprender o funcionamento do método da partida dobre como a base do rexistro das operacións
contables.
Identificar as diferentes fases do ciclo contable.
Identificar o papel e requisitos dos documentos xustificativos-base da contabilidade dunha empresa
(albaráns, facturas, recibos de salarios...).
Coñecer as obrigas formais de todo empresario, individual ou social, en relación coa contabilidade e
os prazos para facelas efectivas.
Identificar e cumprimentar axeitadamente os libros obrigatorios.
Analizar a función dos rexistros e libros auxiliares.

Identificar a normalización contable coma un conxunto de normas e criterios aceptados polos técnicos
contables.
Identificar os destinatarios e usuarios da información contable.
Distinguir e localizar as contas que configuran o PXC.
Definir que son os principios contables e os obxectivos que perseguen.
Aprender a manexar o PXC, tendo en conta que este é aberto e que certas partes non teñen que ser
asumidas como dogma, xa que de feito son flexibles, adaptándose ás circunstancias específicas de
cada empresa.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Utilización e interpretación da terminoloxía básica da contabilidade.
Manexo das contas.
Desenvolvemento do proceso contable.
Representación esquemática do patrimonio das empresas comerciais e industriais.
Escoller entre a levanza manual ou informática dos libros, identificando as diferencias entre ámbolos
dous procedementos dende o punto de vista da súa legalización.
Elaborar e cumprimentar os libros obrigatorios e auxiliares, tanto manual como informáticamente.
Localizar os elementos indispensables para que unha factura poida servir de documento base da
contabilidade.
Aplicación da nomenclatura e codificación das contas do PXC en asentos contables sinxelos.
Estudio e análise dos principios contables do PXC.
Elaborar a información relativa a un ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios
e normas do Plan.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Valorar o impacto sociocultural que supuxo a entrada en escea das ciencias económicas e, en
particular, da contablidade.
Empregar con propiedade a terminoloxía básica acuñada pola contabilidade.
Comprender un balance ou conta de resultados e cuantificar a súa importancia de cara tanto aos
usuarios externos como aos xerentes da empresa.
Valorar a importancia dos libros obrigatorios e auxiliares como instrumento de información e apoio da
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xestión económica das empresas.
Mostrar interese no cumprimento dos requisitos de levanza e conservación dos libros contables.
Recoñecer e valorar o papel do PXC na elaboración dunha información contable homoxénea para os
usuarios desta (xerentes, propietarios, accionistas, Facenda, potenciais inversores,...).
Aceptar que certas partes do PXC non son potestativas, podendo adoptarse nomes de contas
diferentes aos previstos no PXC, en función das peculiaridades do sector: inmobiliario, deportivo,...

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Identificar os diferentes bens, dereitos e obrigas dunha empresa coas súas respectivas contas,
deixando liberdade ao alumno para designalas coa denominación que crea máis convinte.
Dada unha relación de contas, indicar a que masa patrimonial pertencen. 
A partir da información proporcionada por unha empresa, determinar o valor do Patrimonio Neto.
Visitar o Rexistro Mercantil correspondente á localidade onde radica o instituto, para recabar
información sobre os modelos de impresos a cumprimentar no exercicio dunha actividade económica
e os pertinentes prazos de entrega e recollida.
Confeccionar, a partir dos datos dun sinxelo exercicio económico, o libro diario dunha empresa.
Elaborar, a partir dos datos obtidos ó comenzo dun exercicio económico, o inventario dunha empresa
individual.

Analizar un conxunto de feitos contables levados a cabo nunha empresa, identificando para cada un
deles: os elementos patrimoniais que sofren variación e as anotacións que corresponde efectuar nas
súas respectivas contas, determinando os saldos das mesmas, a través dun cadro de razoamento
contable.
Estudar, por grupos de alumnos, a interpretación dos principios contables do PXC e as súas
aplicacións.
Dada unha serie de elementos patrimoniais, de distinta natureza, indicar a qué conta pertencen.
Interpretar as definicións e relacións contables establecidas no PXC para o rexistro contable das
operacións económicas realizadas por unha empresa.
A partir da información correspondente a un exercicio económico, confeccionar, según modelo
abreviado oficial, o Balance de Situación e a Conta de Resultados do Exercicio. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Precisar os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.
Analizar os elementos patrimoniais e clasificalos en masas patrimoniais expresando a súa finalidade
na actividade empresarial.
Explicar os tipos de contas e os convenios de cargo e abono.
Explicar o método de contabilización por partida dobre.
Nun suposto práctico determinar os elementos patrimoniais que interveñen en cada operación, as
variacións producidas en cada un deles e o seu importe, indicando o importe do cargo e abono de
cada conta representativa dos elementos patrimoniais involucrados.
Identificar os tipos de libros contables e a súa función.
Explicar as prescripcións legais que regulamentan a legalización, conservación, valor probatorio e
segredo da información contable.
Nun suposto práctico no que se proporciona información sobre un ciclo contable dunha empresa
simulada, proporcionándose os documentos relativos ás operacións: dar de alta a empresa, rexistar
os apuntes correspondentes no libro diario, realizando o traspaso da información ao libro maior,
elaborar o Balance de Comprobación de sumas e saldos, obter o resultado contable, o Balance de
Situación, apuntamento de peche, todo iso utilizando as rutinas de corrección de erros.
Explicar a función do PXC na normalización contable, diferenciando os apartados preceptivos dos
non vinculantes.
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Aplicar a estructura do cadro de contas do PXC no deseño de plans contables específicos de
empresas tipo (inmobiliarias, constructoras, comerciais,...)
Nun suposto práctico, no que se proporcionan os documentos xustificativos das operacións dun
exercicio económico, rexistrar as operacións aplicando os principios e normas de valoración do Plan.

UNIDADE DIDÁCTICA II: ANÁLISE DOS FLUXOS EMPRESARIA IS.

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 4: GASTOS

   4.1.- CONCEPTO E CLASIFICACIÓN.
  4.1.1.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

 4.1.1.1.- REFLEXO CONTABLE DAS NÓMINAS.
  4.1.2.- GASTOS FINANCIEIROS.
  4.1.3.- GASTOS EXTRAORDINARIOS.
4.2.- A INCORPORACIÓN AO PROCESO PRODUCTIVO DOS GASTOS DE

CAPITAL: AMORTIZACIÓNS.
   4.3.- DOTACIÓNS ÁS PROVISIÓNS.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: INGRESOS
   5.1.- CONCEPTO E CLASIFICACIÓN.

 5.1.1.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.
 5.1.2.- INGRESOS FINANCIEIROS.
  5.1.3.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

UNIDADE DE TRABALLO 6: O RESULTADO DA EMPRESA
  6.1.- A PERIODIFICACIÓN.

  6.1.1.- NECESIDADE DA PERIODIFICACIÓN.
  6.1.2.- CONTAS QUE INTERVEÑEN.

   6.2.- A REGULARIZACIÓN.
   6.3.- O RESULTADO DO EXERCICIO.

  6.3.1.- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.
  6.3.2.- RESULTADO FINANCIEIRO.
  6.3.3.- RESULTADO ORDINARIO.
 6.3.4.- RESULTADO EXTRAORDINARIO.
 6.3.5.- RESULTADO DO EXERCICIO.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Comprender o significado e funcionamento das distintas provisións por depreciación e insolvencias.
Distinguir os diferentes tipos de gastos en función da súa natureza.
Distinguir entre os conceptos de: saneamento, envilecimento, depreciación e esgotamento.
Identificar o principio de prudencia como a base da representación contable das diferentes perdas,
potenciais ou non.
Diferenciar entre perdas reversibles e irreversibles, e dentro destas últimas entre sistemáticas e non
sistemáticas, así como a súa contabilización.
Comprender o significado técnico, económico e financieiro das amortizacións.
Diferenciar entre amortización directa e indirecta, coñecendo cáles son os elementos que se
amortizan dun xeito e doutro. Identificar os diferentes tipos de ingresos en función da súa natureza.
Familiarizarse cos diferentes conceptos que se recollen como ingresos financieiros.
Comprender e manexar o concepto de retención por IRPF ou IS, así como identificar os conceptos
sobre os que recae, rendementos do capital mobiliario (percepción de dividendos, de intereses de
obrigacións, intereses de contas bancarias,...) e inmobiliario e contabilizalo axeitadamente.
Relacionar o principio do devengo co concepto de periodificación contable, identificando a función
desta última.
Controlar a contabilización das operacións de periodificación, por outra banda moi habituais nas
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empresas.
Rexistrar os asentos correspondentes á regularización de existencias.
Distinguir e saber calcular os diferentes tipos de resultado, que serven de base para a elaboración da
Conta de resultados.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Localizar, a partir dun balance de comprobación de sumas e saldos, os diferentes tipos de gastos, e
clasificalos pola súa natureza.
Construír os apuntamentos contables derivados das nóminas dos empregados dunha empresa,
partindo dos coñecementos de nóminas adquiridos polos alumnos no módulo Xestión Administrativa
de Persoal.
Localizar os criterios de amortización do inmobilizado e coeficientes utilizados na práctica empresarial
Elaborar un esquema no que se detalle o conxunto de causas que poden motivar perdas reversibles e
irreversibles nos distintos tipos de elementos patrimoniais de activo.
Localizar, a partir dun balance de comprobación, os diferentes tipos de ingresos.
Localizar, na realidade empresarial, os diversos conceptos, que son considerados ingresos
financieiros, e cales están suxeitos a retención fiscal.
Confección e interpretación dun esquema da regularización que facilite a súa comprensión global.
Identificación do tipo de operacións que poden dar lugar ao rexistro de apuntes de periodificiación.

Busca de información que permita realizar as operación previas á regularización.
Realizar exercicios prácticos referentes ao proceso de regularización de contas e peche.
Utilizar o PXC para realizar a contabilización das operacións relativas á periodificación.
Construír a conta de resultados a partir dos coñecementos adquiridos nas unidades de traballo
anteriores.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Comprender a importancia do rexistro das perdas sufridas polos elementos patrimoniais, tanto reais
como potenciais, de cara á consecución dun resultado contable fiable para os usuarios da
información.
Recoñecer a importancia dunha axeitada clasificación dos diferentes ingresos que se perciben na
realización da actividade empresarial, de cara a obter unha Conta de Perdas e Ganancias que amose
unha axeitada formación do resultado empresarial.
Valorar o papel da retención por impostos, sobre algúns dos conceptos recollidos como ingresos
financieiros e os ingresos por alugueres de vivendas.
Aceptar que a periodificación é o reflexo contable do principio do devengo así como a regularización o
é do principio de correlación entre ingresos e gastos.
Recoñecer e valorar o papel dunha correcta periodificación na consecución do resultado da empresa.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Contabilizar, partindo de supostos específicos, os diferentes gastos cos que se pode atopar unha
empresa.
Realizar supostos sobre a contabilización de nóminas, analizando os costes empresariais en materia
de seguridade social, gastos sociais,...
Explicar, por medio dun esquema, o proceso de conversión en liquidez do inmobilizado vía
amortizacións.
Confeccionar un esquema no que aparezan todas as contas implicadas na contabilización das
correccións valorativas de activo.
Resolución de supostos aillados nos que se estudian os diferentes tipos de ingresos e a súa
contabilización.
Dado un Balance de saldos e a súa correspondente información complementaria (relativa a
préstamos, créditos, gastos pagados ou non, ingresos cobrados ou non, datos sobre adquisicións de
inmobilizado,...), realizar os aseentos precisos para determinar o resultado do exercicio.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Dado un suposto práctico: dotar as provisións que procedan aplicando os criterios do PXC e as
amortizacións que procedan.
Contabilizar, dado un suposto práctico, os gastos e ingresos cos que se pode enfrontar unha
empresa, así como os derivados da relación laboral cos empregados (nóminas).
Explicar a función da periodificación. 
Definir o concepto de resultado contable e analizar o proceso de regularización contable
especificando as contas que interveñen no mesmo.
Analizar a estructura da conta de resultados, precisando as diferencias entre os distintos tipos de
resultados que establece.
Nun suposto práctico: realizar os asentos de periodificación contable que procedan, obter o resultado
por medio da regularización.

UNIDADE DIDÁCTICA III:ANÁLISE DOS FONDOS EMPRESARIA IS
  

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 7: PROBLEMÁTICA CONTABLE DO ALMACÉN

   7.1.- EXISTENCIAS. CONCEPTO E ELEMENTOS INTEGRANTES.
   7.2.- VALORACIÓN.

  7.2.1.- PREZO DE ADQUISICIÓN.
  7.2.2.- COSTE DE PRODUCCIÓN.

7.2.3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS EXISTENCIAS FINAIS.
   7.3.- DESGLOSE CONTABLE DA CONTA DE MERCADORÍAS.
  7.4.- TRATAMENTO CONTABLE DOS ENVASES E EMBALAXES.

  7.4.1.- OPERACIÓNS EN FIRME.
  7.4.2.- OPERACIÓNS CON ENVASES RETORNABLES.

  7.5.- CORRECCIÓNS VALORATIVAS. A DEPRECIACIÓN DAS EXISTENCIAS.

UNIDADE DE TRABALLO 8: DISPOÑIBILIDADES LÍQUIDAS  
   8.1.- DISPOÑIBILIDADES LÍQUIDAS.

 8.1.1.- REPRESENTACIÓN CONTABLE DA TESOURERÍA.
8.1.2.- SALDOS EN MOEDA EXTRANXEIRA.

   8.2.- OUTRAS CONTAS NON BANCARIAS.
  8.2.1.- TITULAR DA EXPLOTACIÓN.
  8.2.2.- CONTAS CORRENTES CON SOCIOS.
  8.2.3.- PARTIDAS PENDENTES DE APLICACIÓN.

UNIDADE DE TRABALLO 9: PROBLEMÁTICA CONTABLE DOS DEREITOS DE COBRO
   9.1.- DEREITOS DE COBRO.

  9.1.1.- ELEMENTOS INTEGRANTES.
  9.1.2.- VALORACIÓN. PROBLEMÁTICA DAS VENTAS A PRAZOS.

   9.2.- EFECTOS ACTIVOS.
9.2.1.- A EMISIÓN DA LETRA DE CAMBIO.
9.2.2.- A XESTIÓN DE COBRO.
9.2.3.- O ENDOSO.
9.2.4.- A NEGOCIACIÓN OU DESCONTO BANCARIO.
9.2.5.- EFECTOS COMERCIAIS IMPAGADOS.O PROTESTO.

9.3.- PROBLEMÁTICA CONTABLE DOS SALDOS EN MOEDA EXTRANXEIRA. 
   9.4.- TRATAMENTO DAS INSOLVENCIAS DE TRÁFICO.
   9.5.- O FACTORING.
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UNIDADE DE TRABALLO 10: OS INVESTIMENTOS FINANCIEIROS
   10.1.- TÍTULOS DE RENDA VARIABLE. ACCIÓNS.

  10.1.1.- CONCEPTO E DEREITOS QUE INCOPORAN.
10.1.2.- REPRESENTACIÓN CONTABLE
10.1.3.- AMPLIACIÓNS DE CAPITAL. DEREITOS DE SUSCRIPCIÓN.

   10.2.- TÍTULOS DE RENDA FIXA. OBRIGAS.
  10.2.1.- CONCEPTO E DEREITOS QUE INCORPORAN.
  10.2.2.- REPRESENTACIÓN CONTABLE.

   10.3.- VALORACIÓN DOS VALORES MOBILIARIOS.
10.4.- CORRECCIÓNS VALORATIVAS. A DEPRECIACIÓN DOS VALORES 

MOBILIARIOS.
10.5.- OUTROS INVESTIMENTOS FINANCIEIROS.

10.5.1.- CRÉDITOS.
10.5.2.- FIANZAS E DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS.
10.5.3.- IMPOSICIÓNS A PRAZO.

UNIDADE DE TRABALLO 11: PROBLEMÁTICA CONTABLE DO ACTIVO FIXO (I)
   11.1- CONCEPTO E ELEMENTOS INTEGRANTES.
   11.2.- INMOBILIZADO MATERIAL EN CURSO.

11.3.- NORMAS DE VALORACIÓN.
11.3.1.- PLAN XERAL DE CONTABILIDADE.

11.3.1.1.- ADQUISICIÓN A TERCEIROS.
11.3.1.2.- FABRICACIÓN POLA PROPIA EMPRESA.
11.3.1.3.- ADQUISICIÓN A TÍTULO GRATUÍTO.

11.3.2.- RESOLUCIÓN DO ICAC.
11.3.2.1.- DONACIÓNS.
11.3.2.2.- PERMUTAS.
11.3.2.3.- RENOVACIÓNS E MELLORAS.

11.4.- CORRECCIÓNS VALORATIVAS.

UNIDADE DE TRABALLO 12: PROBLEMÁTICA CONTABLE DO ACTIVO FIXO (II)
12.1.- INMOBILIZADO INMATERIAL

12.1.1.- CONCEPTO E ELEMENTOS INTEGRANTES.
12.1.2.- NORMAS DE VALORACIÓN.

12.1.2.1.- NORMAS PARTICULARES DO PXC.
12.1.2.2.- RESOLUCIÓN DO ICAC.

12.2.- ACTIVO INMATERIAL NON REALIZABLE.
12.2.1.- ORIXINADO POR PERDAS.
12.2.2.- ORIXINADO POR GASTOS.

12.3.- CORRECCIÓNS VALORATIVAS.

UNIDADE DE TRABALLO 13: TEORÍA DA AMORTIZACIÓN ECONÓMICA
13.1.- ANÁLISE DA DEPRECIACIÓN: CAUSAS.
13.2.- AMORTIZACIÓN. 

13.2.1.- CONCEPTO E SIGNIFICACIÓN.
13.2.2.- AMORTIZACIÓN SOBRE PREZOS DE COSTE OU DE

REPOSICIÓN.
13.3.- SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN.

13.3.1.- ELEMENTOS QUE INTERVEÑEN NO CÁLCULO.
              13.3.1.1.- VIDA ÚTIL.
              13.3.1.2.- VALOR RESIDUAL.

13.3.2.- MÉTODOS DE CÁLCULO.
              13.3.2.1.- LINEAL.
              13.3.2.2.- TANTO FIXO SOBRE VALOR DECRECENTE.
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              13.3.2.3.- SUMA DE DÍXITOS.
13.4.- A AMORTIZACIÓN NO PLAN XERAL DE CONTABILIDADE.

UNIDADE DE TRABALLO 14: FONTES DE FINANCIAMENTO DA EMPRESA: RECURSOS
PROPIOS

14.1.- O FINANCIAMENTO DA ESTRUCTURA FIXA DA EMPRESA.
14.2.- RECURSOS FINANCIEIROS DA EMPRESA.
14.3.- RECURSOS PROPIOS.

14.3.1.- APORTACIÓNS A TÍTULO CAPITALISTA.
14.3.2.- RESERVAS.

14.4.- AUTOFINANCIACIÓN.
14.4.1.- CONCEPTO E CLASIFICACIÓN.
14.4.2.- COMPOÑENTES.

14.5.- OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO: SUBVENCIÓNS EN CAPITAL.
14.5.1.- REINTEGRABLES.
14.5.2.- NON REINTEGRABLES.

UNIDADE DE TRABALLO 15: FONTES DE FINANCIAMENTO DA EMPRESA: RECURSOS
ALLEOS.

15.1.- CONCEPTO E CLASIFICACIÓN.
15.2.- ANÁLISE DOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO.
15.3.- ANÁLISE DOS CRÉDITOS DE FINANCIAMENTO.
15.4.- NORMAS DE VALORACIÓN.
15.5.- LEASING: CLASES E CARACTERÍSTICAS.

15.5.1.- LEASING FINANCIEIRO.
15.5.2.- LEASING OPERATIVO.
15.5.3.- CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN.

15.6.- CRÉDITOS E PRÉSTAMOS EN MOEDA EXTRANXEIRA. TRATAMENTO
CONTABLE NO PXC.

15.7.- PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS.

UNIDADE DE TRABALO 16: O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

16.1.- CONCEPTO DE VALOR ENGADIDO E TRATAMENTO FISCAL..
   16.2.- FEITO IMPOÑIBLE.

  16.2.1.- SUPOSTOS DE NON SUXECCIÓN.
  16.2.2.- EXENCIÓNS.
16.3.- DETERMINACIÓN DA BASE IMPOÑIBLE.

   16.4.- SUXEITOS PASIVOS.
   16.5.- TIPOS DE GRAVAMEN.

16.6.- XUSTIFICANTES DA CONTABILIDADE DO IVE E LIBROS REXISTROS.
16.7.- TRATAMENTO CONTABLE DO IVE.

16.7.1.- CADRO DE CONTAS E NORMAS DE VALORACIÓN.
16.7.2.- DECLARACIÓNS-LIQUIDACIÓNS.
16.7.3.- SUPOSTOS DE AUTOCONSUMO.
16.7.4.- REGRA DA PRORRATA.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Distinguir e coñecer os diferentes tipos de existencias, tanto das empresas comerciais, industriais
como de servizos.
Analizaros diferentes criterios de valoración das existencias.
Identificar os diferentes métodos de contabilización das operacións relativas ás existencias:
especulativo, administrativo e o do PXC.
Aplicar na práctica o estudio operativo dos métodos de valoración das existencias e as fichas de
inventario permanente.
Coñecer a axeitada contabilización das operacións con envases ou embalaxes tanto retornables
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coma non.
Detectar e contabilizar a depreciación tanto reversibe como irreversible dos inventarios.
Coñecer os diferentes medios de cobro e pagamento de que dispón unha empresa: pagarés, tarxetas
de crédito, transferencias a contas bancarias,...
Saber como actuar naqueles casos nos que se reciben partidas descoñecendo a súa procedencia.
Interpretar e contabilizar as diferencias que se produzan nos saldos efectivos en moeda extranxeira a
consecuencia das fluctuacións nas cotizacións das mesmas.
Identificar as diferencias entre os clientes e debedores.
Valorar os saldos dos dereitos de cobro existentes a favor da empresa, efectuando a correcta
imputación temporal dos intereses devengados.
Discernir, con claridade, que a aceptación da letra é o paso previo para a contabilización dela como
tal.

Identificar a función e os elementos (librador, librado, tomador, vencemento) dos instrumentos de
cobro/pagamento máis utilizados na práctica empresarial: as letras de cambio. Analizar as súas
diferencias cos pagarés de empresa.
Coñecer e contabilizar a negociación bancaria, tendo en conta a ampla difusión que ten no eido
empresarial como fonte de financiación.
Distinguir entre negociación e xestión de cobro da letra de cambio, avaliando o diferente custo para
as empresas de ámbalas dúas opcións.
Avaliar o risco de insolvencias e coñecer o seu tratamento contable, distinguindo o método global do
individual.
Identificar o papel das empresas de factoring na dinámica empresarial. 
Identificar a emisión de valores negociables como fonte de captación do aforro canalizado cara á
financiación das empresas.
Diferenciar entre investimentos financieiros permanentes e temporais. Avaliar e contabilizar o risco de
depreciación experimentada por este tipo de investimentos.
Identificar as diferencias existentes entre os títulos de renda fixa e variable, a súa valoración e
correcta contabilización.
Dominar a contabilización da rendabilidade obtida por ambos tipos de títulos (xuros ou dividendos,
segundo se trate de títulos de renda fixa ou variable), tendo en conta a retención por impostos ao
tratarse de rendementos do capital mobiliario.
Diferenciar o funcionamento das provisións para depreciación de valores negociables das estudiadas
ata o momento (provisión por depreciación de existencias e para insolvencias de tráfico).
Diferenciar os conceptos de depósito e fianza, e contabilizalos axeitadamente.
Valorar os créditos concedidos (ao persoal, a outras empresas ou por alleamento do inmobilizado),
imputando correctamente a resultados os xuros derivados do aprazamento.
Identificar os criterios que diferencian os bens de inmobilizado (permanencia no activo da empresa e
vida superior ó exercicio económico) dos de activo circulante.
Distinguir a norma de valoración, así como a correspondente forma de contabilización, a aplicar nos
diferentes casos aos que se pode acceder á popiedade dun ben: adquisición, permuta, herdanza,
donación, construcción pola propia empresa,...
Definir os elementos diferenciadores entre reparacións e melloras.
Ante unha perda de valor do inmobilizado, diferenciar se se trata dunha perda reversible ou
irreversible (sistemática ou non), identificando o seu tratamento contable (baixa en inventario,
amortización, provisión).
Definir os diferentes elementos integrantes de cada clase de inmobilizado.
Comprender o significado do activo ficticio e o por que da súa contabilización como activo.
Distinguir os conceptos: amortización e depreciación, sameamento e amortización.
Identificar, na realidade empresarial, cales son as causas da depreciación.
Identificar o significado técnico, económico e financieiro da amortización.
Definir os conceptos de: base de amortización, vida útil, valor residual.
Manexar os diferentes métodos de cálculo das cotas de amortización, analizando a súa incidencia na
Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011

- 39 -



determinación do resultado contable.
Analizar os métodos de contabilización, directo e indirecto, utilizados polo Plan Xeral de
Contabilidade. 
Describir e coñecer os diferentes instrumentos e fontes de financiamento.
Comprobar a relación existente entre investimentos e recursos financieiros.
Diferenciar os conceptos de fondos propios e autofinanciamento, diferenciando, no último caso, entre
autofinanciamento por enriquecemento ou por mantemento, identificando as principais vantaxes e
inconvintes do autofinanciamento.
Delimitar o papel das reservas na valoración da marcha da empresa por terceiros.
Identificar o concepto, clases e tratamento contable das subvencións de capital, diferenciándoas das
subvencións á explotación.

Identificar os elementos integrantes do financiamento alleo da empresa (fundamentalmente das
PEMES): créditos brandos a medio e longo prazo, avais e garantías, leasing, factoring,...
Precisar, con claridade, o significado dos seguintes conceptos: pincipal, cota amortizativa, anualidade,
xuros explícitos e implícitos, opción de compra,... todos eles relacionados coa obtención de axudas
financieiras.
Analizar as vantaxes e inconvintes do financiamento alleo.
Manexar e comprender a información subministrada polas entidades financieiras acerca das
condicións e evolución da amortización dun préstamo, para unha axeitada contabilización.
Comprender o significado das provisións para riscos e gastos e o seu encadramento no pasivo
esixible.
Diferenciar as provisións por depreciación das de riscos e gastos.
Identificar as provisións para riscos e gastos como a materialización dos principios de correlación de
ingresos e gastos e de devengo.
Definir o concepto de valor engadido e a súa cuantifiación.
Comprender que é o imposto sobre o valor engadido, que obxectivos persegue, características
fundamentais, así como o seu funcionamento básico.
Distinguir entre operacións exentas e non suxeitas, identificando as máis relevantes.
Identificar as operaciones gravadas polo imposto e os suxeitos pasivos sobre os que recae a obriga
do pagamento.
Describir os elementos que deberán conter os xustificantes contables aos efectos de que o IVE
soportado resulte deducible.
Definir os conceptos de base impoñible, tipo impositivo, cota soportada e cota devengada.
Saber que tipo se aplica (normal, reducido ou superreducido) ás operacións máis habituais realizadas
pola empresa.
Coñecer como e quen xestiona o imposto: liquidacións e obrigas formais dos suxeitos pasivos.
Identificar os casos de aplicación da regra de prorrata e cálculo da mesma.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Establecer e aplicar procedementos de xestión e valoración de existencias, comparando a súa
incidencia sobre o resultado da empresa.
Elaborar un cadro de contas específico, coa axuda do profesor, para identificar as existencias de
empresas comerciais tipo e outras de características concretas, como os concesionarios de
vehículos, dalgunha empresa industrial en concreto (como poden ser, empresas constructoras) ou de
servizos (empresas de hostelería, axencias de viaxes,...)
Utilizar os procedementos previstos no Plan para a contabilización das operacións levadas a cabo
cos envases e embalaxes, presentes en practicamente todas as empresas.
Localizar cales poden ser os valores de mercado de cada tipo de existencias, para determinar, a
partir destes, a existencia ou non de depreciación. Construír un cadro coas diferentes contas que
reflictan todos os movementos relativos ás dispoñiblidades líquidas.
Localizar os casos, dentro da empresa individual, nos que intervén a conta Titular da explotación:
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autoconsumo, aportacións a título persoal,...
Expor, mediante exemplos, o funcionamento das contas correntes con socios, empregados,...
Analizar, mediante exemplos prácticos e o seguimento da evolución das cotizacións das moedas, que
tipos de diferencias de cambio poden darse explicando o por que  da súa contabilización.
Explicar, tomando como referencia o principio de prudencia, por que as diferencias de cambio
orixinadas nas dispoñibilidades líquidas se contabilizan sempre como ingresos ou gastos.
Examinar as distintas posibilidades que os instrumentos formais de pago proporcionan á empresa
como fonte de financiamento.
Describir o proceso de negociación tendo en conta as diferentes posicións que pode adoptar o
debedor chegado o vencemento, facendo un seguimento contable das mesmas.
Elaborar a previsión de riscos de impago derivados das operacións do tráfico empresarial, para un
exercicio económico.

Examinar as diferentes opcións que ofrece unha compañía de factoring para a xestión dos seus
dereitos de cobro: con anticipo ou sin él, así como avaliar o custo de ambas opcións, propoñendo un
modelo de contabilización.
Examinar que tipo de investimento proporciona unha maior rendabilidade para un inversor que
desexa materializar os seus excedentes de tesourería e dubida entre os valores de renda fixa,
variable ou imposicións a prazo.
Localizar, a través da comparación entre a información extraída sobre cotizacións bursatis dos
xornais e os valores contables dos valores, se existen depreciacións e no caso afirmativo
cuantificalas e contabilizalas correctamente.
Utilizar, axeitadamente, as normas recollidas no Plan Xeral de Contabilidade e normativa
complementaria, Resolución do ICAC, para a valoración e posterior contabilización do inmobilizado
material.
Localizar, na realidade empresarial, a orixe das perdas de valor do inmobilizado material (incendios, 
roubos, recalificacións urbanísticas,...), clasificándoas oportunamente e reflectíndoas contablemente.
Utilizar axeitadamente as normas contidas no Plan Xeral de Contabilidade e normativa
complementaria, Resolución do ICAC, para a valoración e posterior contabilización do inmobilizado
inmaterial.
Localizar cales son os gastos que normalmente ten que afrontar unha empresa nos seguintes casos:
previos ao escomenzo da súa andadura (estudios de viabilidade, sondaxes,...), ao constituírse
(outorgamento de escritura ante notario, inscripción rexistral,...), nos aumentos de capital social,...
Descripción dos elementos contables que están suxeitos a depreciación e, polo tanto, a
amortización., métodos de cálculo das cotas amortizativas, tratamento que establece o PXC para o
rexistro contable da amortización de bens, saneamento de gastos amortizables e venta de
inmobilizado.
Manexo das táboas de coeficientes de amortización oficialmente aprobadas polo Ministerio de
Economía e Facenda e as instruccións que figuran como anexo ó Regulamento do Imposto de
Sociedades aprobado polo Real Decreto de 11 de abril de 1997.
Análise das diferentes fontes de obtención de recursos propios: ampliacións de capital, capitalización
de reservas, obtención de subvencións non reintegrables para o seu investimento en inmobilizado.
Análise da relación entre investimentos e fontes de financiamento.
Estudio do préstamo como medio de financiamento, analizando a información suministrada por
algunha entidade financieira a cerca da formalización e posterior cancelación do principal prestado.
Elaborar un esquema coas diferentes alternartivas de que dispón unha PEME se precisa recurrir ao
financiamento alleo, expoñendo as vantaxes e inconvintes de cada unha delas, e calculando o custo
para a empresa.
A partir da información contida nun contrato de leasing, contabilizalo, baixo as seguintes hipóteses:
existen dúbidas acerca do exercicio da opción de compra, non existen dubidas, formalización ao
longo do contrato de arrendamento financieiro da posterior compra.
Planificar, nun suposto dado, os gastos a realizar de cara a afrontar o pagamento dun litixio, unha
importante reparación que afecte o inmobilizado, os plans de pensións dos empregados, unha
sanción fiscal como consecuencia de desgravacións indebidamente practicadas,..., procedendo o seu
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reparto posterior e contabilización co obxecto de dar cumprimento aos principios contables que
respaldan as provisión para riscos e gastos.
Identificar as necesidades fundamentais de investimento en inmobilizado dunha empresa.
Manexar as contas que reflicten as operacións gravadas polo IVE e coñecer cal é o tratamento
contable do IVE soportado non deducible, e dos supostos de autoconsumo.
Utilizar o Regulamento do IVE e o Plan Xeral de Contabilidade, para calcular a base impoñible,
determinar o tipo impositivo e contabilización posterior do imposto.
Realizar cadros resume nos que aparezan as principais operacións exentas ou non suxeitas levadas
a cabo polas empresas.
Construír un cadro no que se especifiquen as principais actividades levadas a cabo por unha
empresa e o tipo impositivo a aplicar a cada unha delas.

Cerciorarse, ante a recepción dos xustificantes contables, de que reúnen tódolos requisitos: data,
datos do provedor e do cliente (nome, dirección, NIF), detalle dos bens e servizos obxecto da
transacción, base impoñible, tipo impositivo a aplicar, cota, total facturado, que se precisan para unha
axeitada contabilización do IVE.
Rexistrar, axeitadamente, as operacións gravadas, nos libros fiscais: rexistro do IVE soportado,
repercutido, de investimentos.
Analizar a conveniencia de solicitar, ante unha liquidación do IVE de signo negativo, a compensanción
ou devolución do importe.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Tomar conciencia da importancia dunha correcta valoración das existencias e a súa incidencia na
fiabilidade do inventario e as súas repercusións fiscais.
Entender que en cada sector económico o plantexamento contable é distinto. 
Valorar o papel do principio de prudencia na contabilización das diferencias de cambio como
consecuencia da fluctuación na súa cotización.
Razoar o funcionamento de: titular de explotación, contas correntes con socios e partidas pendentes
de aplicación, así como a súa situación no Balance.
Recoñecer e valorar a importancia de que os dereitos de cobro derivados das operacións de tráfico
se documenten en letras de cambio aceptadas polos clientes, tanto dende o punto de vista da
axilidade que imprime ao proceso de cobro, como polas posibilidades que ofrece como fonte de
financiamento para a empresa.
Mostrar interese por unha axeitada valoración dos riscos por posibles insolvencias, en orden a
cumprir o principio de prudencia e dotar o resultado empresarial dunha maior transparencia.
Tomar conciencia da importancia da comprensión da información relativa aos valores mobiliarios.
Avaliar a importancia do inmobilizado material na empresa de cara á consecución dos obxectivos
empresariais.
Recoñecer e valorar a importancia da diferenciación entre perdas de valor, tanto reversibles coma
irreversibles, de cara á determinación do resultado empresarial.
Comprender o por que da inclusión dos gastos de imputación diferida no Activo do balance dunha
empresa.
Avaliar a importancia dos gastos de investigación e desenvolvemento na industria automobilística e
farmacéutica, e o seu tratamento contable.
Avaliar a crecente importancia do leasing ou arrendamento financiero no mundo empresarial.
Toma de conciencia da importancia dun adecuado cálculo da amortización, dada a súa incidencia na
determinación dun resultado contable o máis  representativo posible da realidade.
Toma de conciencia da importancia, para manter unha posición de equilibrio financieiro, de financiar
os elementos de Activo Fixo, e unha parte do Activo Circulante, con recursos permanentes (Fondos
Propios máis Esixible a longo prazo).
Tomar conciencia sobre a importancia dunha axeitada análise das fontes de financiamento ás que
pode acudir unha PEME (trámites, custos, axudas gubernamentais,...) co obxecto de reducir o risco
de non poder afrontar o seu pagamento.
Recoñecer e valorar o papel das provisións para riscos e gastos na determinación dun resultado que
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represente fielmente a realidade empresarial.
Aceptar que o IVE non supón ningún ingreso nin gasto para o empresario, senón que éste é un mero
intermediario na recadación do imposto (de feito, ao remate do trimestre presenta a liquidación
perante a administración, ingresando a diferencia, se as cotas recadadas superan ás soportadas, e
abonando a diferencia, no caso contrario), recaendo os efectos do imposto sobre o consumidor final,
que non pode deducir as cotas soportadas.
Recoñecer e valora o papel dos xustificantes contables e da contabilidade no imposto.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Supostos sobre a determinación e valoración das existencias finais.

Partindo da documentación tipo que intervén nun proceso de compra ou venda, contabilizar as
compras ou vendas, tendo en conta os diferentes tipos de descontos que poden existir e gastos
(transportes, seguros,...).
Visita a dúas empresas da zona, unha comercial e outra industrial, para observar as características
das súas existencias, a forma de inventarialas e a súa valoración e posterior contabilización.
Tests de comprensión e exercicios.
Supostos prácticos nos que se aborde a problemática das dispoñibilidades líquidas: xuros percibidos
por contas correntes, descubertos bancarios, xuros orixinados polos mesmos, diferencias de cambio
derivadas da fluctuación das moedas,...
Supostos prácticos nos que se aborde a problemática doutras contas non bancarias: aportacións e
retiradas do patrimonio persoal ao patrimonial do empresario individual, cargos ou abonos en contas
bancarias de orixe descoñecida, ...
A partir dos datos proporcionados por algunha das entidades financieiras próximas sobre os tipos de
xuro e comisións aplicadas á negociación de efectos, realizar varios supostos nos que se aborde
toda a problemática do desconto bancario, así como xestión de cobro, recabando información relativa
ás comisións aplicadas.
Acudir ó Rexistro Mercantil da Coruña para acadar información relativa ás sociedades de factoring
existentes na cidade, para estudiar o seu funcionamento e repercusión.
Identificar cáles poden ser os criterios utilizados por unha empresa para cuantificar os seus riscos por
insolvencias.
Contabilización de operacións relativas aos títulos de renda variable (compra, venda, compras e
vendas dos dereitos de suscripción nas ampliacións de capital, percepción dos dividendos brutos dos
títulos, retencións polo IRPF ou Imposto de Sociedades, segundo que o perceptor sexa persoa física
ou xurídica,...).
Contabilización das operacións relativas aos titulos de renda fixa (compra, venda, amortización, canxe
por accións, cobro dos xuros brutos periódicos, cupóns, e retención polo IRPF ou IS).
Valoración e contabilización das correcións valorativas dos citados valores.
Nun suposto no que se analize o inmobilizado material, contabilizar axeitadamente, ceñíndose á
normativa existente, operacións relativas a: incoporación ao patrimonio empresarial dos bens
adquiridos a terceiros ou construídos pola empresa, bens recibidos como legado, melloras,
substitucións de pezas, reparacións e outras operacións de mantemento, perdas de valor, reais e
potenciais (reversibles ou irreversibles, sistemáticas ou non). 
Nun suposto no que se analize o inmobilizado inmaterial e os gastos de imputación plurianual,
contabilizar, axeitadamente, ceñíndose á normativa existente, operacións relativas aos mesmos:
poñendo especial énfase no tratamento contable do leasing.
A partir dun Balance: determinar os elementos sometidos a depreciación e proceder ao seu cálculo,
por diferentes métodos, e posterior contabilización; tendo en conta a data de incorporación do
elemento ao patrimonio, a data de efectiva posta en funcionamento, baixas que se produciron ao
longo do exercicio, melloras,... e identificar os gastos amortizables e o importe do seu saneamento,
tendo en conta o periodo legal para a súa eliminación e contabilización.
Realizar supostos prácticos abordando a problemática contable que xurde ao redor dos recursos
propios: constitucións de sociedades, constitución de reservas, destino das mesmas, ampliación de
capital,...
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Dirixirse ó IGAPE para coñecer as diferentes canles de que dispón para proporcionar axudas
financieiras ás PEMES. 
Dar a coñecer as liñas de axudas públicas (subvencións) ao alcance das PEMES.
Por en práctica a contabilización das subvencións destinadas a financiar a estructura fixa da
empresa.
Contabilizar, a partir dos cadros de amortización de préstamos, as operacións relativas aos mesmos:
formalización, pagamento da anualidade (comprensiva de xuros e principal),...
Ante a necesidade dunha S.A. de acometer un investimento de grande envergadura, escoller entre a
entrada de novos socios (ampliación de capital, recursos propios) ou a emisión dun empréstito
(recursos alleos), analizando os custos de ambas opcións.

Supostos prácticos de simulación das operacións máis comúns desenvolvidas por unha PEME:
compras, vendas, servizos exteriores, devolucións, descontos, investimentos en inmobilizado,... para
a súa correcta contabilizaión.
Manexo na clase dos xustificantes contables (facturas) identificando todos os elementos necesarios
para servir de soporte á contabilización do IVE e a súa posterior liquidación, así como dos libros
rexistros relacionados co IVE.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Describir os diferentes tipos de existencias en empresas de tipo industrial, comercial e de servizos.
Precisar os criterios do prezo de adquisición e custo de producción.
Expricar as diferencias na estimación do custo dos productos vendidos e das existencias finais que
se producen como consecuencia da aplicación dos distintos métodos de valoración.
Nun suposto práctico no que se proporciona un balance de situación, reflexar contablemente as
operacións do exercicio (compras, vendas, operación con envases, descontos, depreciacións, ...) e
valora-las existencias finais aplicando os distintos métodos e comparando os resultados obtidos.
Dado un suposto práctico, contabilizar os aspectos xa mencionados nas actividades de aprendizaxe.
Manexar o concepto de contas correntes con..., a través de supostos prácticos nos que se aborde
esta problemática.
Dado un suposto práctico: valorar e contabilizar os dereitos de cobro, imputar os xuros devengados
correctamente seguindo o principio do devengo, cuantificar e contabilizar os riscos por posibles
insolvencias, contabilizar a negociación e xestión dos efectos aceptados polos clientes ou debedores,
e a problemática derivada de ámbalas dúas operacións, as operacións relativas aos efectos
impagados, tanto no caso de que se proceda á emisión dunha nova letra (existindo, por tanto un novo
aprazamento) ou ao protesto.
A partir do envío dunha remesa de letras a unha empresa de factoring, contabilizar as operacións que
se deriven.
Identificar en qué casos é posible unha dotación global da provisión e cando individual.
Tests de razoamento sobre os conceptos (valores de renda fixa, de renda variable, renda bruta e
neta, retención fiscal, dereitos incorporados polos distintos valores, xuros explícitos, implícitos,...)
relacionados cos investimentos financieiros, para avaliar o grao de comprensión do alumno sobre os
termos expostos .
Axeitada contabilización: das compras e vendas de valores tendo en conta os gastos que afectan á
operación, e a existencia de xuros explícitos ou dividendos devengados e pendentes de cobro, de
dividendos e xuros devengados e pendentes de cobro ao peche do exercicio, valoración e
contabilización das provisións por depreciación.
Axeitada contabilización das fianzas e depósitos contituídos.
Interpretar e describir as normas de valoración fundamentais definidas polo PXC e resolucións do
ICAC sobre o inmobilizado material e inmaterial.
Axeitada contabilización das operacións relativas ao inmobilizado e correccións valorativas:
adquisicións con pagamento aprazado, periodificación dos xuros, melloras, incoporación ao
patrimonio empresarial dun ben construído pola empresa, siniestros, construcción de aparcadoiros
que poden afectar, durante un período de tempo, o valor de mercado dun inmoble situado nunha
determinada rúa, paralización de obras de construcción por incumprir a normativa, donacións de
equipos informáticos, ...
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Identificación dos conceptos recollidos como activo ficticio, así como dos criterios de saneamento do
mesmo.
Explicar a función e os métodos máis utilizados no proceso de amortización técnica do inmobilizado.
Nun suposto práctico: dotar as amortizacións que procedan, segundo o método de amortización
indicado, aplicando os criterios do PXC para a súa contabilización; rexistrar axeitadamente os gastos
de imputación diferida, así como o seu saneamento.
Explicar as relacións de equilibrio necesarias entre investimentos e recursos financieiros propios e
alleos, diferenciando entre financiamento de inmobilizado e de circulante.

Identificar as fontes de financiamento propias e alleas.
Diferenciación entre subvencións de capital reintegrables (asimiladas ao pasivo esixible) e non
reintegrables (asimiladas aos recursos propios), e o seu tratamento contable.
Dado un suposto práctico contabilizar todas as operacións relativas á formalización dun préstamo,
pagamento de anualidades, cancelación,...
Dado un suposto práctico coa información relativa a un contrato de leasing, sobre unha máquina
fotocopiadora, por exemplo, formalizado pola empresa: contabilizar todas as operacións relativas a
este, tanto no suposto de que non se vaia a levar a cabo a formalización da opción de compra coma
no suposto de que non existan dúbidas sobre o exercicio da mesma.
Partindo de supostos prácticos, contabilizar as operacións relativas ás provisións para riscos e
gastos.
Nun suposto práctico sobre as operacións levadas a cabo por unha empresa ao longo dun exercicio
económico, levar a cabo: identificación das operacións que determinan feitos impoñibles do imposto e
das que delimitan exencións ou non suxeccións; contabilización das operacións e o IVE
correspondente, calculando a base impoñible do mesmo no caso de existencia de: envases, 
descontos, suplementos,...; liquidación do imposto en cada un dos trimestres que abranguen o
exercicio económico, con elección, no caso de liquidacións de signo negativo, entre a compensación
de bases ou a devolución das cuotas; cumprimentación dos libros rexistros esixidos pola AEAT.

UNIDADE DIDÁCTICA IV: OS ESTADOS FINANCEIROS DA EMP RESA

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 17: CONTAS ANUAIS

17.1.- CONCEPTO E ELEMENTOS INTEGRANTES.
17.1.1.- BALANCE DE SITUACIÓN.
17.1.2.- CONTA DE RESULTADOS.
17.1.3.- MEMORIA.

17.2.- NORMAS DE ELABORACIÓN DAS CONTAS ANUAIS.
17.2.1.- MODELOS NORMAIS E ABREVIADOS.

17.3.- AUDITORÍA DAS CONTAS ANUAIS.
17.4.- DEPÓSITO E PUBLICIDADE.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Identifica-los elementos que integran as Contas Anuais.
Coñecer os requisitos para a formulación das Contas Anuias abreviadas.
Confeccionar a estructura das Contas Anuais (modelo abreviado) dunha empresa comercial.
Insístese no coñecemento dos modelos abreviados posto que a meirande parte do texido industrial
galego está composte por PEMES.
Coñecer as normas sobre publicidade e depósito das contas no Rexistro.
Interpretar a información facilitada nas Contas Anuais.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Manexo da 40 parte do Plan relativa ás Contas Anuais: normas de elaboración e modelos.
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Confeccionar os modelos abreviados do Balance de Situación, conta de Resultado do Exercicio e
Memoria.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Identificación das Contas Anuais coma un todo.
Colaborar na aplicación dos principios contables e normas de valoración para alcanzar uns estados
contables que reflexen a imaxe fidel da empresa e dos resultados acadados das resultas da súa
actividade.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Realizar unha visita ó Rexistro Mercantil máis preto, para recabar información sobre o depósito das
Contas Anuais.
Elaborar as Contas Anuais (excluída a Memoria) sobre supostos prácticos presentados a partir da
información proporcionada polos balances de comprobación de sumas e saldos, previos á
regularización.
Interpretar a información contida no Balance de Situación e Conta de Resultado do Exercicio.
Cumprimentar os impresos para o depósito das Contas Anuais no Rexistro Mercantil.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Interpretar e analizar a información presentada nas Contas Anuais.
Dadas as operacións dunha empresa comercial, elaborar: balance abreviado e conta de resultados
abreviada.

    UNIDADE DIDÁCTICA V: TESOURERÍA

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 18: XESTIÓN  ADMINISTRATIVA DE TESOURERÍA.

18.1.-  O SERVICIO DE TESOURERÍA NA EMPRESA.
18.2.-  PROCESO DE COBROS E PAGOS HABITUAIS.

18.2.1.- DOCUMENTOS.
18.2.2.- REQUISITOS FORMAIS E CÁLCULOS INHERENTES.

18.3.-  A TESOURERÍA E OS LIBROS AUXILIARES.
18.4.-  PROCEDEMENTOS DE COBRO E PREVISIÓN.
18.5.- O PRESUPOSTO DE TESOURERÍA.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:
Coñecer os medios que ten ao seu alcance a empresa para xestionar e controlar a súa área máis
sensible: a tesourería.
Estudiar os libros auxiliares.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Describir o proceso de realización de cobros e pagamentos habituais na actividade empresarial.
Cumprimentar axeitadamente os documentos precisos para a realización de cobros e pagamentos
tendo en conta a lexislación vixente e os usos e costumes do comercio.
Elaborar un esquema sobre a negociación das condicións bancarias.
Explicar a inmportancia da análise do CASH-FLOW.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Avaliar o papel dos documentos e medios de cobro e pagamento na actividade empresarial.

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Analizar as relacións do servicio de tesourería cos demáis departamentos da empresa e coas
empresas e entidades externas.

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 46 -



Analizar as características dos diferentes medios de cobros e pagamentos.
Conseguir nunha entidade financieira próxima impresos de ingresos, transferencias, remesas de
efectos, de domiciliación, cheques,...
Cumprimentar os citados documentos, indicando se a xestión dos mesmos supón custos financieiros
ou non para a empresa.

Realización de supostos prácticos sobre os procedementos de control e rexistro na xestión de
tesourería.
Confeccionar presupostos de tesourería, analizando o resultado obtido.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Analizar a función dos rexistros e libros auxiliares de tesourería, a información que rexistran e as
relacións co proceso contable.
Describir os procedementos de control e previsión dos fluxos de tesourería.
Nun suposto práctico no que se proporcionan os saldos das contas de caixa e bancos e unha serie de
operacións de tesourería cos importes, prazos e documentos precisos: comprobar a posibilidade de
que se poidan realizar os cobros e pagamentos nas datas previstas, determinar os movementos de
efectivo que é preciso realizar entre caixa e bancos para poder atender os pagamentos, identificar e
cumprimentar os documentos precisos para a realización dos cobros e pagos pertienentes
(cheques, letras de cambio, recibos, auotliquidacións á Administración, documentos bancarios,...),
efectuar o rexistro dos cobros e pagamentos e movementos de caixa e bancos, efectuando os
apuntamentos contables correspondentes e determinando o saldo final de tesourería.

UNIDADE DIDÁCTICA VI: APLIACIÓNS INFORMÁTICAS

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
UNIDADE DE TRABALLO 19: SIMULACIÓN DUN PROCESO CONTABLE INFORMATIZADO

19.1.- APLICACIÓNS CONTABLES. 
19.1.1.- REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
19.1.2.- PRESTACIÓNS.

19.2.- INFORMACIÓN E DOCUMENTOS SIMULADOS PARA O
DESENVOLVEMENTO DUN PROCESO CONTABLE.

19.3.-  REXISTRO INFORMATIZADO DO PROCESO CONTABLE SIMULADO.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS:
Saber instalar a aplicación informática seguindo as especificacións establecidas.
Analizar as funcións e procedementos fundamentais da aplicación instalada.
Analizar a documentación aportada polo programa.
Manexar a apliación informática: CONTAPLUS.

CONTIDOS ACTITUDINAIS:
Valorar a repercusión da informática no campo da contabilidade

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE:
Nos supostos prácticos: dar de alta a empresa, definir o arquivo de parámetros do plan contable,
crear o arquivo maestro de contas, rexistrar o apuntamento de apertura, rexistrar os apuntamentos
contables no libro Diario, utilizar a rutina de corrección de apuntamentos contables, traspasar
apuntamentos ao Maior, obter o Balance de Comprobación de Sumas e Saldos, o resultado contable,
o Balance de Situación, apuntamento de peche, realizar as copias de seguridade oportunas, verificar
o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos introducidos,...

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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Cumprimentar con medios informáticos documentos haibtuais nas operacións de cobros e
pagamentos, efectuando o rexistro e control das operacións.
A partir dun suposto práctico que englobe os diferentes contidos deste módulo profesional: acceder á
aplicación informática, crear ou seleccionar a empresa, dotala do plan contable, crear un ficheiro de 

contas, introducir os apuntamentos no Diario, obter os listados precisos (Diario, Maior, Balances de
Comprobación de Sumas e Saldos, Conta de Resultado do Exercicio, Balance de Situación,...),...
Verificar e comprobar o axeitado funcionamento das aplicacións informáticas, contrastando os datos
introducidos e realizando as oportunas copias de seguridade.

RECURSOS:
Plan Xeral de Contabilidade e Código de Comercio.
Táboas de coeficientes de amortización oficialmente aprobadas polo Ministerio de Economía e
Facenda e as súas instruccións que figuran como anexo ó Regulamento do Imposto de Sociedades.
Texto Refundido da Lei de Sociedades Anónimas.
Resolución do 30 de xuño de 1991 do Presidente do ICAC pola que se dictan normas de valoración
do inmobilizado material, como normativa supletoria do Plan Xeral de Contabilidade.
Resolución do 21 de xaneiro de 1992 do Presidente do ICAC pola que se dictan normas de valoración
do Inmobilizado Inmaterial, como normativa supletoria do Plan Xeral de Contabilidade.
Lei 37/1992, de 28 de decembro e Real Decreto 1624/92, de 29 de decembro, polos que se aproban
a Ley e Regulamento do IVE.
Guía útil de la contabilidad: Tratamiento contable del IVA. Editada por Pirámide.
Fascículos 5 e 6 da colección: Guía de Novedades Fiscales 98 realizada polo Centro de Estudios
Financieros (CEF) en colaboración coa Confederación Española de Caixas de Aforro e editada por
Cinco días.
Soluciones prácticas para la elaboración de la Cuentas Anuales elaborado polo Departamento de
Auditoría de Ernst & Young e editado por Cinco Días.
Aplicación informática: CONTAPLUS.
Tests de comprensión elaborados polo profesor, así como os extraídos do curso de Contabilidade e
Finanzas de Planeta Agostini.
Supostos prácticos de contabilidade de  J. Omeñaca.
Exercicios extraídos do libro Supuestos Prácticos de Contabilidad General editado por Alhambra
Longman.
Volume I e II do Análisis Sistemático y Operativo del PGC de Sáez Torrecilla y Corona Romero.
Esquemas elaborados polo profesor abordando dunha forma sinxela e gráfica: as corrección
valorativas de activo e os gastos e ingresos.
Cadros resume dos distintos tipos de ingresos coas contas que lles corresponden no PXC.
Esquemas-resume elaborado polo profesor, cos diferentes tipos de axustes por periodificación e as
contas correspondentes: derivados do tráfico empresarial, financieiros, de persoal, ingresos e gastos
a distribuir en varios exercicios, ingresos e gastos devengados pendentes de cobro ou de pagamento.
Supostos extraídos de Casos prácticos de Contabilidad General de Sáez Torrecilla, editado por Mc-
Graww Hill, e do Manual de Contabilidad II de Buireu, editado por Pirámide.
Xornais a partir dos que se obtén a información precisa para contabilizar as operacións
correspondentes e as correccións valorativas.
Información das entidades financieiras sobre as comisións e corretaxes aplicadas nas operaciones de
compra, venda e depósito de valores mobiliarios.
Esquemas-razoamento do tratamento contable das distintas contas que integran o inmobilizado
inmaterial, a fin de sintetizar a súa compresión, dado que a principal característica deste grupo é a
grande heteroxeneidade.
Manual práctico de creación de empresas editado por CINCO DÍAS, coa colaboración del BBV.

METODOLOXÍA:
Cada unidade de traballo irá precedida da explicación teórica precisa para o

desenvolvemento práctico da mesma. Dita exposición teórica estará apoiada, en todo momento, pola
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elaboración de esquemas, cadros-resume,... co obxecto de atraer a atención do alumnado sobre o
tema a tratar e fomentar o seu interese.

Dado o carácter eminentemente práctico da materia, o desenvolvememento do temario
farase apoiado en numerosos exercicios e actividades complementarias, baseados na realidade
empresarial, que permitan afianzar os coñecementos adquiridos ao longo do curso, establecendo a
relación deste módulo con outros do curso: Xestión Administrativa de Persoal, Xestión Administrativa
da Compra-venda e Productos e Servicios Financieiros e de Seguros básicos. 

O dominio da materia pasa pola realización de numerosos supostos prácticos, nos que como
ferramenta indispensable manexarase o Plan Xeral de Contabilidade e demáis lexislación mercantil,
así como a aplicación informática: CONTAPLUS.

CONTIDOS MÍNIMOS  :  

- Distinguir as fases fundamentais do proceso da actividade empresarial.

- Explicar as diferencias entre investimento, gasto e pago e entre ingreso e cobro.

- Precisar os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.

- Precisar os conceptos de grao de liquidez e grao de esixibilidade.

- Definir os conceptos de activo, pasivo esixible e neto e explicar a súa relación fundamental.

- Analizar as masas patrimoniais que compoñen o Activo, o Pasivo esixible e o Neto.

- Explicar a función do Plan Xeral de Contabilidade na normalización contable.

- Interpretar as normas de valoración fundamentais que desenvolven os principios contables
establecidos no PXC.

- Interpretar o sistema de codificación establecido no PXC.

- Precisar as definicións e relacións contables fundamentais establecidas nos grupos do PXC e
nos seus subgrupos e contas principias, identificando as masas patrimoniais que inclúen.

- Explicar a función contable dos documentos mercantís.

- Explicar o concepto de conta, os seus tipos e os criterios de cargo e abono aplicables en cada
caso.

- Describir o método de contablización por partida dobre.

- Precisar a función do Balance de comprobación e as súas normas de elaboración.

- Precisar a función da amortización contable.

- Explicar a función da periodificación contable.

- Definir o concepto de resultado contable.

- Analizar o proceso de regularización contable, especificando unívocamente as contas que
interveñen no mesmo.

- Explicar a función do Balance de situación e as súas normas de valoración.

- Precisar a función dos asentos de peche e apertura.

- Nun suposto práctico no que se propón unha situación patrimonial inicial e unha serie de
operacións básicas duna empresa comercial tipo correspondentes a un exercicio económico e
representadas en documentos mercantís simulados e convenientemente caracterizados,
interpretar a información e rexistrala en asentos contables por partida dobre, aplicando os
criterios de valoración establecidos no PXC.
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- Identificar a lexislación mercantil que regulamenta o proceso de elaboración de información-
documentación contable.

- Identificar os tipos de libros contables e a súa función.

- Explicar as normas e procedemento de legalización dos libros obrigatorios e dos soportes
informáticos.

- Describir o proceso de realización de cobros e pagos habituais na actividade empresarial.

- Nun suposto práctico, identificar e cumprimentar correctamente os documentos necesarios para
a realización de cobros e/ou pagos.

Analizar a función dos rexistros e libros auxiliares de tesourería.

PROCESO DE AVALIACIÓN:
A avaliación, dada a natureza eminentemente práctica da materia e a vinculación existente

entre os conceptos expostos en cada unidade, será continua, tratando de cuantificar, tendo en conta
as capacidades e criterios de avaliación establecidos na programación, de que xeito se están a
acadar os obxectivos expostos en cada unidade. 

Os exames serán teórico-prácticos, abordando a elaboración de operacións relativas a un
exercicio económico completo, que se irán ampliando a medida que se profundiza na materia.

A nota da avaliación estará formada pola confrontación de varios elementos: nivel de atención
na clase, comportamento, grao de participación, realización dos traballos prácticos e periódicos que
se propoñan polo profesor (fundamentais para acadar un nivel de coñecementos e destreza que
permita ó alumno levar a cabo a contabilidade dunha empresa de reducidas dimensións (PEME)),
notas dos controis, nota do exame final de cada trimestre... Requerirá a asitencia regular ás clases e
actividades programadas.

O rendemento será avaliado conforme ós obxectivos, contidos e criterios de avaliación
establecidos na programación que aquí se está a expor.

Realizaranse probas periódicas co obxecto de avaliar a marcha do grupo. Os resultados
destes son moi importantes pois permiten ó alumno detectar os seus fallos e supoñen un importe
proceso de retroalimentación para o profesor, dado que en función dos resultados obtidos pode
reorientar a suá metodoloxía, modificando os obxectivos e proporcionando procedementos
alternativos.

A avaliación formativa (por medio da actitude na clase, análise do caderno, participación na
clase, recollida de supostos prácticos, probas escritas,...) e a final, determinarán a nota do alumno/a,
tendo en conta que se trata dunha avaliación continua como xa se indicou. 

A calificación expresarase en cifras do 1 ó 10, sin decimais, salvo no caso da avalición final
na que se expresará cunha cifra decimal. Para a superación do módulo requerirase acadar unha
puntuación igual ou superiror a 5.

Para aqueles alumnos que no intre de inciar o módulo profesional de Formación en Centros
de Traballo, teñan pendente este módulo, serán de aplicación os criterios que se adopten polo equipo
directivo responsable de impartir o ciclo formativo.
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MÓDULO PROFESIONAL: PRODUCTOS E SERVIZOS FINANCIEIR OS E DE
SEGUROS BÁSICOS

OBXECTIVOS

- Distinguir as organizacións, entidades e empresas que operan no sector financieiro.

- Analizar os productos e servizos financieiros básicos, relacionando as súas características coas
súas posibilidades de aplicación.

- Analizar os productos de seguros básicos, relacionando as súas características coas súas
posibilidades de aplicación.

- Calcular os gastos e beneficios dos servizos e productos financieiros básicos.

- Calcular as primas de seguros, aplicando táboas e coeficientes específicos do sector.

- Aplicar procedementos administrativos relativos aos productos e servizos financieiros básicos.

- Aplicar procedementos administrativos relativos aos productos de seguros básicos.

- Aplicar as técnicas e procedementos axeitados na negociación con clientes.

CONTIDOS CONCEPTUAIS
UNIDADE DIDÁCTICA I. O DIÑEIRO. O SISTEMA FINANCIEIRO
1. O sistema financieiro español:

1.1. O diñeiro.
1.2. O sistema financieiro.
1.3. Composición do sistema financieiro español.
1.4. O Banco de España.
1.5. Banca privada.
1.6. Caixas de aforro.
1.7. Introducción ás operacións financieiras.

UNIDADE DIDÁCTICA II. APLICACIÓNS DO CÁLCULO MERCANTIL E FINANCIEIRO ÁS
OPERACIÓNS BANCARIAS.
2. Xuro simple:

2.1. Introducción.
2.2. Capitalización anual.
2.3. Capitalización non anual.
2.4. Formas abreviadas para o cálculo dos xuros.
2.5. Xuros anticipados.
2.6. As comisións.

3. Actualización simple:
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3.1. O desconto.
3.2. Cálculo do desconto.
3.3. O desconto comercial.
3.4. O desconto racional.
3.5. O desconto bancario.
3.6. Comparación entre o desconto comercial e racional.

4. Equivalencia financieira:
4.1. Capitais equivalentes.
4.2. Vencemento común.
4.3. Vencemento medio.

5. Progresións e logaritmos:
5.1. Progresións aritméticas.
5.2. Progresións xeométricas
5.3. Logaritmos.
5.4. Cálculo de logaritmos.
5.5. Potencias.

6. O xuro composto:
6.1. Capitalización composta.
6.2. Diferencias entre capitalización composta e simple.
6.3. Tantos equivalentes en xuro composto.
6.4. Capitalización fraccionada.
6.5. Actualización composta ou desconto composto.

7. Rendas:
7.1. Concepto de renda.
7.2. Clasificación das rendas.
7.3. Rendas constantes pospagables.
7.4. Rendas constantes prepagables.

8. Préstamos:
8.1. Concepto de préstamo.
8.2. Elementos dun préstamo.
8.3. Clasificación dos préstamos.
8.4. Xestión dun préstamo.

UNIDADE DIDÁCTICA III. A ACTIVIDADE BANCARIA.
9. Operacións pasivas:

9.1. As operacións bancarias.
9.2. Normas relativas ás contas bancarias.
9.3. Contas correntes á vista.
9.4. O cheque.
9.5. Contas de aforro á vista.
9.6. Imposicións a prazo fixo e certificados de depósito.
9.7. Liquidación de contas bancarias.

10. Operacións activas:
10.1.O desconto de efectos comerciais.
10.2.O préstamo bancario.Clasificación.
10.3.A conta de crédito.
10.4.Os descubertos.
10.5.O aval bancario.

11. Servizos bancarios:
11.1.Tarxetas bancarias.
11.2.Domiciliacións bancarias.
11.3.Transferencias bancarias e operacións semellantes.
11.4.Xestión de cobro de efectos comerciais.
11.5.Compravenda de moeda extranxeira.
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11.6.Servicios diversos.
11.7.Institucións de defensa dos clientes: os servizos de reclamacións.

12. A oficina e o marketing bancario:
12.1.A actividade bancaria no mercado español.
12.2.Organización da oficina bancaria.
12.3.Segmentación do mercado bancario.
12.4.A atención ó cliente.
12.5.Documentación básica bancaria.

UNIDADE DIDÁCTICA IV. PRODUCTOS E OPERACIÓNS BURSÁTILES.
13. O mercado de valores. A bolsa de comercio:

13.1.O mercado de valores.
13.2.Os activos financieiros ou valores mobiliarios.
13.3.Clasificación dos mercados financieiros.
13.4.O mercado de valores no Estado Español.
13.5.A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
13.6.As sociedades e as axencias de valores.
13.7.A bolsa de valores.

14. Operacións bursátiles:
14.1.Liquidación.
14.2.Renda e rendabilidade.
14.3.Préstamos con garantía de activos financieiros (pignoración).

UNIDADE DIDÁCTICA V. PRODUCTOS E SERVICIOS DE SEGUROS.
15. A actividade aseguradora:

15.1.O seguro. Os seus antecedentes.
15.2.O seguro no Estado Español.
15.3.O risco: concepto e características.
15.4.O contrato de seguro.
15.5.Elementos do contrato de seguro.
15.6.Trámites e documentos para formalizar un contrato.
15.7.Obrigacións das partes.
15.8.Distribución de riscos.
15.9.As empresas aseguradoras.
15.10.Organismos públicos relacionados coa actividade de seguros.

16. Os productos de seguros:
16.1.Clases de seguros privados.
16.2.Seguros persoais.
16.3.Seguros patrimoniais.
16.4.Seguros asistenciais.
16.5.División legal dos seguros privados.
16.6.Plans de xubilación.
16.7.Plans e fondos de pensións.
16.8.Seguros de responsabilidade civil.
16.9.Seguros de automóbiles.
16.10.Seguros patrimoniais multirisco.

17. Aplicación das tarifas:
17.1.Bases técnicas do seguro.
17.2.A prima. Elementos e tipos.
17.3.A idade dos seguros.
17.4.A prima nos seguros de vida para o caso de falecemento.
17.5.A prima nos seguros de accidentes persoais.
17.6.A prima nos seguros de aforro.
17.7.A prima nos seguros de automóbiles.
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17.8.A prima nos seguros multirisco fogar.
18. A oficina e o marketins de seguros:

18.1.A organización da empresa de seguros.
18.2.A oficina de seguros. Aspectos xerais.
18.3.Elementos materiais da oficina de seguros.
18.4.Elementos técnicos da oficina de seguros.
18.5.Recursos humáns da oficina.

18.6.O marketing de seguros.
18.7.Tipoloxía do cliente de seguros.
18.8.Simulación do proceso de vendas.

METODOLOXÍA
Cada unidade didáctica comenzará repasando e aclarando dubidas conceptuais e prácticas dos
exercícios anteriores. Posteriormente o traballo a realizar consiste na explicación por parte do
profesor das cuestións teóricas e prácticas necesarias en cada unidade de traballo de xeito que
permitan a comprensión dos conceptos básicos e permitan a resolución por parte dos alumnos de
cuestións tanto teóricas como prácticas.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

- Identificación das funcións do diñeiro
- Elaboración dunha análise en grupo sobre o papel económico do sistema financieiro
- Realización duna análise dos mercados financieiros.
- Descripción e análise das entidades con funcións de dirección e control no sistema financieiro

español.
- Identificación das funcións do Banco de España
- Debates, informes e posta en común da necesidade da política monetaria e de tipo de cambio.
- Análise da banca privada e caixas de aforros.
- Realización duna análise das operacións financieiras.
- Identificación das operacións financieiras a xuro simple.
- Execución de exercicios de capitalización e actualización a xuro simple.
- Recoñecemento das peculiaridades aplicables nos cálculos de operacións a xuro simple.
- Identificación das operacións financieiras a xuro composto.
- Elaboración de cadros de supostos aplicando a un mesmo enunciado ambas capitalizacións,

simple e composta.
- Análise dos instrumentos matemáticos de cálculo aplicados ás operacións financieiros en xuro

composto, especialmente progresións e logaritmos.
- Realización de exercicios de capitalización e actualización a xuro composto.
- Descripción e análise dos distintos tipos de rendas e supostos de aplicación práctica.
- Descripción e análise dos distintos tipos de préstamos e supostos de aplicación práctica.
- Consulta en entidades financieiras sobre as prácticas de operacións financieiras de actualización

e capitalización.
- Descripción das posibilidades de utilización das  das contas correntes, contas de aforro,

imposicións a prazo e dos certificados de depósito.
- Comparación entre distintas operacións bancarias, como:

o Contas correntes e de aforro
o Desconto e xestión de cobro de efectos comerciais
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o Prétamos e créditos
o Tarxetas de débito e de crédito

- Análise da clasificación dos diferentes tipos de préstamos e determinación dos requisitos da súa
formalización.

- Distinción das tarefas que se realizan nunha oficina bancaria, dos departamentos, das seccións e
dos postos de traballo do seu organigrama.

- Clasificación dos tipos básicos de clientes bancarios e especificación da súas necesidades e
motivacións.

- Determinación das fases dun proceso de negociación dun producto bancario concreto, indicando
os procedementos de atención ao cliente e a documentación requerida.

- Construcción e argumentos sobre determinadas situacións e tipos de clientes, relacionando as
necesidades e motivacións de cada un dos distintos productos bancarios.

- Realización dun esquema do funcionamento do mercado financieiro.

- Identificación dos mercados primario e secundario mediante o encadramento de operacións
concretas.

- Recoñecemento dos valores mobiliarios máis comúns nos mercados financieiros.

- Elaboración dun esquema coas características dos activos financieiros de renda fixa e renda
variable.

- Identificación da normativa básica relacionada co mercado secundario.

- Inspección do mercado continuo e de corros a través do funcionamento bursátil.

- Simulación de contratación de compravenda de activos financieiros no mercado secundario.

- Simulación de liquidación de compravenda de activos financieiros no mercado secundario.

- Diferenciación das distintas manifestacións do seguro no Estado Español, nas súas vertentes
pública e privada, así como a finalidade das súas coberturas.

- Análise das diferentes formas xurídicas que pode adoptar unha entidade aseguradora e a súa
clasificación por ramos de actuación.

- Definición da terminoloxía básica relativa ós seguros como: risco, siniestro, indemnización,
franquicia, tomador, beneficiario, asegurado, etc.

- Identificación dos organismos públicos que interveñen no control das entidades aseguradoras,
coa súa finalidade e extremos de actuación.

- Distinción entre as distintas clases de seguros privados atendendo a diversos criterios, como son
a natureza do risco, o número de asegurados e/ou riscos e a voluntariedade da súa contratación.

- Interpretación dos criterios utilizados polas compañías aseguradoras para a valoración
económica das primas en cada clase de seguro.

- Lectura e aplicación das tarifas utilizadas no departamento comercial das entidades
aseguradoras para os seus distintos productos.

- Análise das distintas formas de mediación de seguros (axente e corredor), así como dos
requisitos esixidos para o exercicio da súa actividade.

- Identificación dos distintos departamentos que interveñen para a realización da actividade de
seguros e as funcións propias de cada un.
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MATERIAL DIDÁCTICO
O/a alumno/a manexará os apuntes tomados das explicacións da profesora nas clases. Se lle
facilitarán tamén fotocopias dalgunhas unidades do módulo. Os libros básicos de consulta, tanto para
as exposicións teóricas como para os exercicios prácticos serán os seguintes:

Productos y Servicios Financieros y de Seguros Bási cos . Editorial Algaida-Anaya.
Productos y Servicios Financieros y de Seguros Bási cos. Editorial Editex.
Productos y Servicios Financieros y de Seguros Bási cos . Editorial McGraw Hill

TEMPORALIZACIÓN
Tendo en conta que o Módulo se imparte a razón de cinco clases semanais de 50 minutos cada unha,
a distribución temporal das unidades didácticas será a seguinte:

1ª AVALIACIÓN:  Temas 1 ó 5
2ª AVALIACIÓN:  Temas 6 ó 12
3ª AVALIACIÓN:  Temas 13 ó 18

CONTIDOS MÍNIMOS

- Definir as funcións e servicios das principias entidades financieiras.

- Exponer a organización e relacións funcionais das empresas de servicios financieiros.

- Explicar a organización e relacións funcionais duna oficina bancaria tipo.

- Definir as características e posibilidades de aplicación de productos financieiros de activo tipo e
de pasivo tipo.

- Exponer as características e posibilidades de aplicación dos servicios tipo cambio de moeda
extranxeira e divisas, transferencias, domiciliación de cobros e pagamentos e xestión de cobro
de efectos.

- Explicar as características e posibilidades de aplicación dos productos e seguros tipo: seguros
persoais, seguros de bens mobles, seguros de bens inmobles, seguros combinados ou
multirisco e seguros de vida.

- A partir de supostos sobre servicios bancarios e/ou contratación de productos financieiros, e
contando con tarifas de comisións, intereses, tipos de cambio e con táboas de coeficientes para
o cálculo abreviado:

� Determinar as comisións e/ou os intereses que son aplicables no caso presentado
� Realizar o cálculo dos mesmos aplicando os coeficientes e fórmulas abreviadas
� Determinar, no caso dos préstamos, as cuotas de amortización dos mesmos
� Calcular descontos e comisións en operacións de negociación de efectos comerciais
� Calcular importes e comisións en operacións de cambio de moeda extranxeira

- A partir duna situación simulada cos datos persoais dun cliente e unha modalidade determinada
de seguro, e disponiendo de táboas con coeficientes e instruccións para o cálculo das primas:

� Identificar os conceptos e coeficientes a aplicar
� Calcular o importe da prima de seguros

- A partir dun suposto sobre un servicio ou producto financieiro básico, aplicar o procedemento
administrativo necesario na contratación, información ó cliente, seguemento e extinción.

Programación Didáctica Departamento de Administrati vo           Curso Académico 2010/2011
- 56 -



CRITERIOS E PROBAS DE AVALIACIÓN 
O alumno terá que ser capaz ó remate do Módulo de :

- Definir as funcións e servicios das principias entidades financieiras.

- Expoñer a organización e relacións funcionais das empresas de servizos financieiros.

- Explicar a organización e relacións funcionais duna oficina bancaria tipo.

- Definir as características e posibilidades de aplicación de: productos financieiros de activo tipo e
de pasivo tipo.

- Exponer as características e posibilidades de aplicación dos servicios tipo seguintes: cambio de
moeda extranxeira e divisas, transferencias, domiciliación de cobros e pagamentos e xestión de
cobro de efectos.

- Explicar as características e posibilidades de aplicación dos productos e seguros tipo: seguros
persoais, seguros de bens mobles, seguros de bens inmobles, seguros combinados ou
multirisco e seguros de vida.

- A partir de supostos sobre servicios bancarios e/ou contratación de productos financieiros, e
contando con tarifas de comisións, intereses, tipos de cambio e con táboas de coeficientes para
o cálculo abreviado:

� Determinar as comisións e/ou os xuros que son aplicables no caso presentado
� Realizar o cálculo dos mesmos aplicando os coeficientes e fórmulas abreviadas
� Determinar, no caso dos préstamos, as cotas de amortización dos mesmos
� Calcular descontos e comisións en operacións de negociación de efectos comerciais
� Calcular importes e comisións en operacións de cambio de moeda extranxeira

- A partir duna situación simulada cos datos persoais dun cliente e unha modalidade determinada
de seguro, e dispoñendo de táboas con coeficientes e instruccións para o cálculo das primas:

� Identificar os conceptos e coeficientes a aplicar
� Calcular o importe da prima de seguros

- Explicar o proceso administrativo necesario: documentos, requisitos, características da xestión e
departamentos que interveñen.

- A partir dun suposto sobre un servizo ou producto financieiro básico, aplicar o procedemento
administrativo necesario na contratación, información ao cliente e extinción.

- Explicar o proceso administrativo necesario: documentos, requisitos, características da xestión e
departamentos que interveñen.

- A partir dun suposto sobre un producto de seguros de carácter básico, aplicar o procedemento
administrativo necesario na contratación, información ó cliente, seguimento e extinción.

- Describir as etapas dun proceso de negociación das condicións de compravenda de productos
financieiros e de seguros.

- Describir as técnicas de negociación e os parámetros a ter en conta nun proceso de venda de
productos financieiros e de seguros.

Valoraranse, ademáis dos coñecementos teórico-prácticos, o interese amosado polo/a alumno/a e o
traballo realizado na aula.
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Farase, como mínimo, unha proba escrita en cada avaliación, coas súas correspondentes
recuperacións. En cada proba avaliaranse os contidos correspondendes a ese parcial , de xeito
independente aos demais. En caso de suspender algún exame parcial o alumno/a poderá superalo
nunha proba de recuperación. Para superar o módulo o/a alumno/a terá que superar todos os
exames parciais ou no seu defecto a proba de recuperación.
Cada proba terá preguntas de teórica e de prácticas (exercicios). Avaliarase de 0 a 10 puntos, o
número de preguntas poderá variar en cada proba. Aqueles alumnos que por faltas de asistencia
perdan o dereito á avaliación continua, terán que realizar unha proba de control de coñecementos a
final de curso que incluirá todos os contidos sinalados para este Módulo.
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MÓDULO PROFESIONAL : PRINCIPIOS DE XESTIÓN ADMINIST RATIVA
PÚBLICA

CONTIDOS
Dereito e sociedade.

A sociedade.
O Dereito.
Fontes do Dereito.
A división de poderes.
A xerarquía das normas.
As normas e a súa publicación.

Organización do Estado e da Unión Europea.
Organización política e administrativa: Administración central, Comunidades autónomas,

Administración local.
Organización da Unión Europea.
Información e atención ó público.
Dereito á información, tipos de información, participación do cidadán na Administración.
Oficinas de información e atención ao cidadán.

Administración financeira.
O orzamento do Estado: aspectos básicos, elementos do presuposto, tipos de orzamento,

elaboración de orzamentos, procesos e procedementos de aprobación do orzamento.
Execución do orzamento: principios xerais, contratos tipo, contratación de obras, contratación

de suministros, contratación de servizos.

Administración de persoal.
O acceso á Función pública: provisión de postos de traballo, relación de postos de traballo,

contratación de persoal ao servizo das Administracións públicas.

Situacións administrativas.
Dereitos dos funcionarios: representación e negociación na Administración pública; deberes,

incompatibilidades e responsabilidades dos funcionarios públicos.

Procedemento administrativo.
Principios.
Fases do procedemento.
Queixas e reclamacións.
Recursos: clases.
Procedemento contencioso administrativo.

Tratamento da documentación na Administración pública.
Procesos e precedementos de distribución e transmisión de información e documentación.
Organización de fondos documentais: instrumentos de descrición, instrumentos de

recuperación.
Cumprimentación de documentos tipo na Administración pública.

CAPACIDADES TERMINAIS - OBXECTIVOS
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1  Analizar as normas e procedementos establecidos nos servicios de información e atención en
organismos públicos.

2   Aplicar os procedementos establecidos na tramitación, rexistro e arquivo dos expedientes
administrativos tipo.

3   Aplicar os procedementos establecidos na tramitación e rexistro de operación de caixa en
organismos públicos.

4   Aplicar as normas e procedementos relativos á xestión de suministros en unidades
administrativas públicas.

CRITERIOS DE AVALIAICÓN.
• Haberá tres avaliacións ó longo do curso.

o En cada avaliación faranse varios controis. A nota da avaliación obterase por media
aritmética dos controis realizados no periodo. Se a nota dun control é inferior ó 4,
terase que recuperar esa parte. De non facelo darase por suspensa a avaliación. 

• A nota obterase do seguinte xeito:
o Contidos teóricos: 20%
o Contidos prácticos: 60%
o Limpeza e tempo empregado nos traballos  10%
o Comportamento, puntualidade, asistencia, participación, actitude de mellorar 10%

Nas probas  extraordinarias teranse en conta os mesmos criterios que para as ordinarias.

MÓDULO PROFESIONAL : APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 
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CONTIDOS
Informática básica.

Procesos de datos: funcións e fases dun proceso de datos tipo; proceso electrónico de datos,
a informática, evolución histórica.

Elementos de hardware: estructura modular do sistema físico; unidade central do proceso;
conceptos de bus e interface: equipos periféricos, unidades e soportes físicos; periféricos de entrada;
periféricos de saída; unidades de arquivo; unidades de acceso directo; unidades de acceso
secuencial.

Conexións de equipos periféricos coa unidade central.
Representación interna de datos: concepto de bit ; sistemas de codificación de carácteres:

código ASCII concepto de bit . Múltiplos del byte; arquivos e rexistros.
Elementos de software: concepto de programa: linguaxe máquina e linguaxes de alto nivel:

conceptos básicos: programas do usuario: aplicacións.

Sistemas operativos.
Funcións básicas dun sistema operativo
Sistemas operativos monousuario e multiusuario.
Utilización de sistemas operativos monousuario: comandos de sistema operativo: comandos

de xestión de discos, derectorios e arquivos; outros comandos do sistema operativo creación de
ficheiros batch; configuración e carga do sistema operativo; procedementos de protección da
información.

Contornos de usuario: concepto de contorno amigable; estructura e funcións do contorno de
usuario; procedementos de traballo no contorno de usuario.

Redes locais e teleproceso.
Tipos básicos de redes de área local.
Compoñentes físicos de redes locais.
Sistema operativo e redes locais.
Redes de teleproceso: funcións básicas e compoñentes físicos.

Procesadores de texto.
Estructura e funcións dun procesador de textos.
Instalación e carga de procesadores de texto.
Deseño de documentos: formato de documento; formato de liña; formato de páxina; formato

de columnas; táboas; formato de columnas e celas.
Edición de textos: funcións de edición; procedementos de escritura, inserción e borrado de

textos; procedementos de búsqueda e substitución de textos ; operacións con bloques de texto;
procedementos parta enfatizar textos; numeración automática de liñas. Cabeceiras e notas de páxina;
procedementos de traballo con varios textos; inserción de gráficos; correctores ortográficos e
diccionario de sinónimos.

Xestión de arquivos: procedementos de busca, recuperación e gravación de arquivos de
texto; execución de ordes do sistema operativo dende o procesador de textos; procedementos de
protección de arquivos.

Impresión de textos: control de impresión, configuración da impresora; procedementos de
impresión de textos; procedementos de impresión de arquivos.

Utilización de macros e funcións matemáticas. Creación de  índices e sumarios.
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Follas de cálculo.
Estructura e funcións dunha folla de cálculo.
Instalación e carga de follas de cálculo.
Deseño de follas de cálculo: capacidade da folla de traballo; formato da folla de traballo; filas,

columnas e celas; formato de datos; formatos por omisión; procedementos para relacionar filas,
columnas e celas; procedementos para establecer rangos.

Edición de follas de cálculo: procedementos de introducción de datos; procedementos de
movemento de datos; procedementos de cálculo; procedementos de presentación; procedementos
de utilización de fórmulas; procedementos de traballo con varias follas de cálculo.

Xestón de arquivos: procedementos de busca e recuperación de follas de cálculo,
procedementos de gravación de follas de cálculo.

Impresión de follas de cálculo: control de impresión; procedementos de: impresión de follas
de traballo, de impresión de arquivos, de impresión de fórmulas e de impresión de gráficos.

Utilización de macros.
Representación gráfica de follas de cálculo.

Bases de datos.
Estructura e funcións dunha base de datos.
Bases de datos documentais.
Instalación e carga dunha base de datos.
Deseño dunha base de datos.
Utilización de bases de datos: procedementos de busca e recuperación de arquivos e

rexistros, de gravación da información, de modificación e borrado de arquivos e rexistros, de consulta,
de impresión e de protección de datos.

Aplicacións gráficas e de autoedición.
Estructura e funcións de programas gráficos e de autoedición.
Instalación e carga de aplicacións gráficas e de autoedición.
Tipos de gráficos soportados.
Procedementos de deseño de gráficos.
Procedementos de presentación de gráficos.
Procedementos de integración de gráficos en documentos.
Procedementos de protección de datos.
Interoperacións entre aplicacións de tratamento de textos, follas de cálculo, gráficos e bases

de datos.

Paquetes integrados.
Obxectivos e función de programas integrados.
Modularidade de paquetes integrados.
Procedementos de importación-exportación.

    CAPACIDADES TERMINAIS - OBXECTIVOS  
1 Diferenciar os elementos lóxicos e físicos que compoñen o sistema informático.
2 Aplicar as utilidades, funcións e procedementos dun sistema operativo monousuario.
3 Aplicar os comandos ou instruccións necesarios para a realización de operacións básicas cun

sistema conectado en rede de área local.

4 Manexar a nivel de usuario un procesador de texto, unha folla de cálculo e unha base de
datos, incluíndo o intercambio de datos entre as devanditas aplicacións.

5   Aplicar procedementos e utilidades e funcións do sistema operativo e dad aplicacións de
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propósito xeral que garantan a integridade, seguridade, dispoñibilidade e confidencialidade da
información almacenada.

CRITERIOS DE AVALIAICÓN.
• Haberá tres avaliacións ó longo do curso.

o En cada avaliación faranse varios controis. A nota da avaliación obterase por media
aritmética dos controis realizados no periodo. Se a nota dun control é inferior ó 4,
terase que recuperar esa parte. De non facelo darase por suspensa a avaliación. 

• A nota obterase do seguinte xeito:
o Contidos teóricos: 20%
o Contidos prácticos: 60%
o Limpeza e tempo empregado nos traballos  10%
o Comportamento, puntualidade, asistencia, participación, actitude de mellorar 10%

Nas probas  extraordinarias teranse en conta os mesmos criterios que para as ordinarias.

Curtis, a 5 de outubro de 2010
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