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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
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Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
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semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora 32020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo ANTÍA PARGA GÓMEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Os diferentes aspectos do currículo terán sempre como referencia que o sector produtivo do ciclo de electromecánica de vehículos é o sector

industrial e tamén o sector servicios.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como

cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar os obxectivos xerais l), m), n), ñ), o), p), q), r), s) e t) do ciclo formativo, e as competencias k), l), m), n), ñ),

o), p), q), r) e s).

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

- Manexo das fontes de información sobre o sector das empresas de electromecánica de vehículos, incluíndo a análise dos procesos de innovación

sectorial en marcha.

- Realización de casos e dinámicas de grupo que permitan comprender e valorar as actitudes das persoas emprendedoras e axustar a súa

necesidade ao sector da electromecánica de vehículos.

- Utilización de programas de xestión administrativa e financeira para pequenas e medianas empresas do sector.

- Realización dun proxecto empresarial relacionado coa actividade da electromecánica de vehículos composto por un plan de empresa e un plan

financeiro e que inclúa todas as facetas de posta en marcha dun negocio.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: maduración da idea de negocio, localización, organización da produción e dos recursos,

xustificación da súa responsabilidade social, plan de márketing, elección da forma xurídica, trámites administrativos, e axudas e subvencións.

O plan financeiro ha incluír o plan de tesouraría, a conta de resultados provisional e o balance previsional, así como a análise da súa viabilidade

económica e financeira.

É aconsellable que o proxecto empresarial se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos resultados de aprendizaxe.

O correcto desenvolvemento deste módulo esixe a disposición de medios informáticos con conexión a internet e que polo menos dúas sesións de

traballo sexan consecutivas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0460_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Formación en empresa. Formación curricular que se adquirirá na empresa. 10 10 X X

2 A iniciativa emprendedora Nesta unidade aprendemos a valorar a cultura emprendedora
como fonte de creación de emprego e benestar social.
Analizaremos o concepto de empresario, os seus requisitos,
aptitudes e actitudes, definimos o risco como elemento
inevitable de toda actividade emprendedora.Identificaremos o
concepto de innovación. Os alumnos definen unha idea de
negocio como punto de partida para a elaboración dun plan
de empresa

4 8 X

3 Deseño do modelo de negocio
Deseño do

modelo de negocio

Describimos e analizamos os elementos do entorno xeral e
específico da empresa

20 32 X

4 Formas xurídicas e constitución
da empresa

Analizamos as distintas formas xurídicas de empresa e
diferenciamos o seu tratamento

10 30 X

5 Inversión, financiación e
administración da empresa

Estudiamos os gastos iniciais, a financiación e realizamos
unha análise contable, financieira e administrativa da
empresa, financiación e administración da empresa

19 20 X

Total: 63

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

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 10,011.1 interpretar aspectos relacionados co módulo de EIE

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 16 CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a
responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na
actividade emprendedora.

TO.1 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 16 CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade
emprendedora.

TO.2 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 16 CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade
e pola súa factibilidade.

TO.3 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 16 CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.

TO.4 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 16 CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con
provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia
como principais integrantes do contorno específico.

TO.5 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

S 20 CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa
electromecánica de vehículos automóbiles e describíronse os principais custos sociais en
que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

TO.6 - traballo practico do  alumnado na
empresa

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

Realizar seguimento e
supervisión do traballo
do alumnado.

• Realizar as tarefas que
se lle encomenden na
empresa.

• tarefa practica do
alumnado

• os proporcionados pola
empresa

• TO.1 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.2 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.3 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.4 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.5 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

TO.6 - traballo practico
do  alumnado na
empresa

•

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

N.º Título da UD Duración

2 A iniciativa emprendedora 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Emprendedores, empresa e innovación 2,011.1 Analizar o concepto de empresario e as súas características definitorias

1.2 Analizar o concepto de cultura empresarial

A idea emprendedora 2,022.1 Formular a idea de negocio como punto de partida para o plan de
empresa

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 10 CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como
dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

PE.2 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 50 CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de
transporte e mantemento de vehículos.

PE.3 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 15 CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do
ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles, que ha servir de punto de partida para
a elaboración do proxecto empresarial.

PE.4 - Plan de empresa•

S 15 CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como
paso previo á creación dunha pequena empresa.

PE.5 - Plan de empresa.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de electromecánica de vehículos automóbiles (materiais, tecnoloxía, organización da
produción, etc.).
 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de transporte e mantemento de vehículos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.
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Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Emprendedores, empresa e
innovación  - Distinguir o
concepto emprendedor de
empresario. Coñecer e
valorar as características do
empresario

Presenta ao alumnado
o material e os recursos
a empregar

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Realiza as actividades
propostas

•

Resolve a proba escrita•

Proba escrita•

Plan de empresa•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.1 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.2 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.3 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

2,0A idea emprendedora -
Definiremos unha idea de
negocio como punto de
partida para a elaboración
dun plan de empresa

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Orienta ao alumnado
na selección da idea de
negocio

•

Recibe e procesa
información

•

Selecciona de maneira
grupal ou individual a
idea de negocio para o
desenvolvemento do
proxecto

•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.4 - Plan de empresa•

PE.5 - Plan de empresa.•

4,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseño do modelo de negocio Deseño do modelo de negocio 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Idea de negocio e localización 2,011.1 Describir a idea de negocio e definir a súa localización

O entorno da empresa 6,022.1 Coñecer os factores do entorno xeral e específico que afectan á empresa

2.2 Facer un estudo do contorno xeral

2.3 Decidir a localización da empresa

2.4 Analizar a responsabilidade social corporativa e o balance social

Organización produtiva 6,033.1 Describir as actividades e procesos básicos nunha empresa do sector

3.2 Coñecer os criterios para seleccionar aos provedores

3.3 Clasificar os costes en costes fixos e costes variables

3.4 Aplicar estes coñecementos ao propio plan de empresa

O plan de marketing 6,044.1 Coñecer as características e o tipo de mercado

4.2 Realizar un estudo de mercado

4.3 Coñecer as estratexias do marketing operativo

4.4 Elaborar un plan de marketing para o plan de empresa

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 8 CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de
introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

PE.1 - Plan de empresa•

S 9 CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e,
en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

PE.2 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 8 CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou
mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles en función da súa posible
localización.

PE.3 - Plan de empresa•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 9 CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa
importancia como un elemento da estratexia empresarial.

PE.4 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 9 CA2.8 Identificáronse, en empresas de electromecánica de vehículos automóbiles,
prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

PE.5 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 9 CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. PE.6 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 8  CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe
corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

PE.7 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 9  CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha
empresa de electromecánica de vehículos automóbiles, e delimitáronse as relacións de
coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

PE.8 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 31  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.

PE.9 - Plan de empresa.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Idea de negocio e
localización - Concretamos
a idea de negocio e
definimos a súa localización

Presenta os recurso e a
información

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Realiza a proba escrita•

Concreta a idea de
negocio en canto á
localización da mesma

•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.9 - Plan de empresa.•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0O entorno da empresa  -
Coñecer o entorno xeral da
empresa e o específico do
sector

Proporciona recursos e
información

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Procesa e recibe
información

•

Elabora o plan de
empresa concretando o
entorno xeral e
específico

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.1 - Plan de empresa•

PE.2 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.3 - Plan de empresa•

PE.4 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.5 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.6 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.9 - Plan de empresa.•

6,0Organización produtiva  -
Coñecer e poñer en
práctica un plan de
producción

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Redacta o plan de
empresa concretando o
proceso produtivo

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.8 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.9 - Plan de empresa.•

6,0O plan de marketing  -
Delimitar os compoñentes
do marketing nunha
empresa

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe procesa
información

•

Concreta as accións de
marketing mix no plan
de empresa

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.7 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.9 - Plan de empresa.•

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

N.º Título da UD Duración

4 Formas xurídicas e constitución da empresa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Formas xurídicas 6,011.1 Diferenciar as distintas formas xurídicas para a constitución dunha
empresa

Trámites de constitución 4,022.1 Coñecer os trámites precisos para a constitución da empresa

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren
para desenvolver a actividade empresarial.

PE.1 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 27 CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

PE.2 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 1 CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de transporte e
mantemento de vehículos.

PE.3 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 1 CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa
en función da forma xurídica elixida.

PE.4 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 1 CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. PE.5 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 27 CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha
pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

PE.6 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 1 CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de
pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

PE.7 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 1 CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de
empresas de electromecánica de vehículos automóbiles tendo en conta a súa localización.

PE.8 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 40 CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os
trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

PE.9 - Plan de empresa•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
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Contidos

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Formas xurídicas  -
Analizaremos as distintas
formas xurídicas de
empresa

Presenta o material e
os recursos a utilizar

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Recibe e procesa
información

•

Selecciona a forma
xurídica máis axeitada
para o plan de empresa

•

Resolve a proba escrita•

Elabora a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.1 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.2 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.3 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.4 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.5 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

4,0Trámites de constitución  -
Analizaremos os trámites
esixidos pola lexislación
vixente para a constitución
da empresa

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Guía ao alumando na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Enumera os distintos
trámites para a
constitución da
empresa

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.6 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.7 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.8 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.9 - Plan de empresa•

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

N.º Título da UD Duración

5 Inversión, financiación e administración da empresa 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Viabilidade financeira 8,011.1 Identificar as necesidades de investimento

1.2 Analizar as fontes de financiación da empresa

1.3 Diferenciar os documentos das contas anuais

Obrigas fiscais da empresa 4,022.1 Coñecer os principais impostos que afectan ás empresas

Xestión administrativa 4,033.1 Coñecer e elaborar os distintos documentos administrativos da empresa

Presentación, comunicación e defensa do proxecto 3,044.1 Presentación, comunicación e defensa do proxecto

19TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de
rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas
anuais.

PE.1 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 25 CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade
da empresa.

PE.2 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

S 20 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa
electromecánica de vehículos automóbiles, e diferenciáronse os tipos de impostos no
calendario

PE.3 - Contidos e actividades asociados á
unidade.

•

N 14 CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación
básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos,
cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana
empresa d

PE.4 - Plan de empresa•

S 16 CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

PE.5 - Plan de empresa•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de transporte e mantemento de vehículos.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
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Contidos

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Viabilidade
financeira  - Análise da
inversión e os principais
elementos de financiación

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Analiza a inversión e
financiación no seu
plan de empresa

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.1 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.2 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

PE.5 - Plan de empresa•

4,0Obrigas fiscais da empresa
- Análise das obrigas da
empresa en materia fiscal

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Guía ao alumnado na
elaboración do plan de
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Identifica as obrigas
fiscais máis importantes
de calquera empresa

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.3 - Contidos e
actividades asociados á
unidade.

•

4,0Xestión
administrativa  - Análise dos
principais documentos
administrativos das
empresas

Presenta o material e
os recursos a empregar

•

Orienta ao alumnado
na cumprimentación
dos modelos de
documentos da
empresa

•

Elabora a proba escrita•

Recibe e procesa
información

•

Cumprimenta diversos
modelos de
documentos
administrativos da
empresa

•

Resolve a proba escrita•

Plan de empresa•

Proba escrita.•

Normativa vixente,
Libro de texto e
Internet.

• PE.4 - Plan de empresa•

3,0Presentación, comunicación
e defensa do proxecto  - O
alumnado defenderá o
proxecto diante da clase

Proporciona as pautas
ao alumnado para a
presentación do seu
proxecto

• Realiza a presentación
ante a clase do seu
proxecto de empresa

• Presentación e defensa
do proxecto

• Plan de empresa e
medios informáticos

• PE.5 - Plan de empresa•

19,0TOTAL
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Os establecidos no subapartado 4.c) Axustar avaliación do apartado 4. Deseño de unidades didácticas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CUALIFICACIÓN EN CADA AVALIACIÓN:

- As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos.

- A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimáis entre 1 e 10,

- Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5 en cada una das avaliacións.

- A nota do alumno en cada unha das avaliacións que legalmente están establecidas obterase da seguinte maneira:

A) 10% corresponde a tarefas realizadas na clase, tales coma exercicios, supostos prácticos, busca de información e elaboración diaria do Plan De

Empresa.

B) 40% corresponde ó  plan de empresa relacionado cunha empresa do sector. O Plan de Empresa  representará o 40 % da nota tanto na primeira

coma na segunda avaliación. Nesta última, o alumno terá que expoñer e defender dito Plan de empresa. Na segunda avaliación, o Plan de

empresa puntuarase facendo media ponderada entre o propio proxecto (80%) e a exposición oral da mesma (20%).

C) 50% correspondente ao exame de avaliación.

Exame: consistirá nunha proba teórica e/ou práctica sobre os contidos impartidos na correspondente avaliacións, o que representará o resto da

nota, é dicir, o 50% da nota tanto na primeira coma na segunda avaliación. Nos exames tipo test, por cada dúas respostas incorrectas restarase

unha das correctas.

Para facer media entre as diferentes probas será necesario ter como mínimo un 4 en cada unha das partes.

- A suma de A + B +C será a nota de avaliación. Como non pode haber decimáis, o redondeo, en caso de habelos, será da seguinte forma:

Decimal inferior a 5, despreciarase. Se o decimal é igual ou superior a 5, incrementarase ata o enteiro superior máis próximo. En ningún caso unha

nota de avaliación (xade) inferior a 5 se redondeará ao aprobado (operará o truncamento).

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN FINAL:A nota final do módulo será o resultado de facer a media aritmética das notas da primeira e da segunda

avaliación. Se se obteñen decimáis, se redondearán seguindo o mesmo criterio anteriormente mencionado. En ningún caso o feito de aprobar

calquera das avaliacións parciais suporá o aprobado das demáis, dado que istas teñen carácter eliminatorio

Para superar as unidades didácticas avaliables mediante probra escrita e mediante táboa de observación o/a alumno/a deberá acadar unha

cualificación mínima de cinco puntos tanto na proba escrita como no plan de empresa.

No suposto que o alumno/a non supere algunha das unidades anteriores a cualificación na 2ª avaliación non poderá ser superior a catro puntos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O alumnado que durante a realización dunha proba escrita ou proxecto realizara calquera acto de copia, suplantaciónou cambio oberá no grupo

correspondente unha puntuación de 1. Tanto nas probas escritas como nos proxectos a sanción afectará a todos os estudantes involucrados.

A reprodución total ou parcial de calquera material extraído de internet ou de outras fontes non autorizadas pola porfesora e que sexa empregada

para a avaliación do estudante considerarase copia.

No suposto de realización de probas escritas obxectivas tipo test, as respostas incorrectas restarán á puntuación correcta

Se se obteñen decimáis, se redondearán seguindo o mesmo criterio anteriormente mencionado. En ningún caso o feito de aprobar calquera das

avaliacións parciais suporá o aprobado das demáis, dado que istas teñen carácter eliminatorio

Cando algún alumno suspenda alguna avaliación, terá que recuperar os contidos da mesma nunha proba de recuperación segundo se establece

no apartado 6 desta programación.

Cando se teña coñecemento de que o alumno copiou nun exame, ou ben se dubide da orixinalidade dos traballos deste, ou ben un alumno non

poida xustificar ou demostrar que é quen fixo un traballo, suspenderá dita proba e terá que presentarse ó exame final de recuperación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMENTO:

- En caso de confinamentos parciais, é dicir, se parte do alumnado (un ou varios alumnos/as) está confinado ou a docente está confinada pero non

de baixa, manteranse os criterios de cualificación arriba indicados.

- En caso de confinamento total (de todo o grupo), manteranse os criterios de cualificación arriba indicados coa variación nas porcentaxes  que se

indica a continuación:

A) 50% corresponde a tarefas realizadas na aula virtual, tales coma exercicios, supostos prácticos, busca de información e demáis actividades que

se poidan plantexar.  As actividades  propostas serán obrigatorias. Para acadar a avaliación positiva neste apartado, será imprescindible presentar

as actividades e traballos escritos no plazo e na forma solicitada pola profesora.

B) 50% corresponde á proba escrita ou exame de avaliación, que poderá consistir nunha ou varias probas teóricas e/ou prácticas sobre os contidos

impartidos na correspondente avaliación e que se desenvolverán a través da aula virtual. No caso de exame tipo test, por cada dúas respostas

incorrectas restarase unha das correctas.  No caso de realizarse varias probas nunha mesma avaliación, será a media aritmética das notas obtidas

a que nos dará a cualificación final neste apartado, facendose media a partir de 4. No caso de ter unha cualificación final inferior a 5 nas probas

realizadas, isto suporá o suspenso na avaliación.

Nestes dous apartados A e B, será necesario acadar como mínimo o 50% da valoración máxima de cada un para superar a avaliación.

A avaliación do alumnado será responsabilidade do profesorado do centro educativo, tendo en conta as achegas dos/das titores/as da empresa

relativas ás actividades realizadas nela e as desenvolvidas no propio centro educativo.

A avaliación final dos módulos de cada curso académico corresponderase sempre co remate do periodo formativo dos módulos realizados no

centro educativo e na empresa (xuño). Esta coincidirá no tempo coa avaliación final dos módulos dos ciclos formativos de réxime ordinario da

modalidade presencial.

Os módulos de FCT e de Proxecto realizaranse simultaneamente co resto dos módulos no período de formación na empresa e no centro

educativo, xa que o módulo de FCT queda integrado no programa formativo que realiza na empresa.

O alumnado será matriculado nos módulos de FCT e Proxecto logo de superados na avaliación final os módulos restantes. Nesta nova matrícula,

o/a alumno estará apto/a na FCT e será avaliado no módulo de proxecto.

A UD de empresa pondera un 10% sobre a nota final do módulo.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A posibilidade de recuperación ANTES DA SEGUNDA AVALIACIÓN queda á libre determinación da docente.

De facerse recuperacións antes da segunda avaliación, serán únicamente unha proba por avaliación non superada. A nota máxima a obter nestas

probas polo alumando será como máximo de 5 puntos. Esta recuperación axustarase ao seguinte procedemento:

a) CRITERIOS DE AVALIACIÓN AVALIABLES A TRAVÉS DA PROBA ESCRITA: O alumnado realizará ao remate da avaliación  unha proba

escrita.

b) CRITERIOS DE AVALIACIÓN AVALIABLES A TRAVÉS DO PLAN DE EMPRESA: O alumnado terá que presentar a parte correspondente ao

plan de empresa non superada a finalizar a correspondente avaliación na que poderá acadar unha puntuación máxima de 5 puntos.

RECUPERACIÓN NA 2ª AVALIACIÓN:

No mes de Marzo, realizarase unha proba escrita de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron todos ou algúns dos contidos mínimos.

Dita proba consistirá nun exame teórico - práctico que permita avaliar aqueles contidos que o alumnado non foi quen de superar na avaliación

correspondente.

1.-O alumnado que non acadase algún dos contidos mínimos nas avaliacións correspondentes, ou non aprobase o Plan de Empresa, terá dereito a

un exame no mes de Marzo para recuperar ditos contidos, ou presentar novamente o Plan de Empresa, respectivamente.

2.- O alumnado que suspenda o módulo en marzo terá dereito a actividades de recuperación fixadas no horario de acordó con Xefatura de

Estudos. Neste período terán que elaborar un Plan de empresa e superar una proba que consistirá nun exame teórico - práctico da totalidade dos

contidos do módulo.

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

Considerarase que o/a alumno/a perde o dereito á avaliación continua se acumula máis de 6 faltas de asistencia non xustificada.

O alumnado con perda de avaliación continua realizarán durante o mes de xuño unha proba teórico/práctica que abranguerá tódolos criterios de

avaliación mínimos esixibles.

A proba comprenderá 4 partes, correspondentes a cada unha das unidades didácticas e para a súa superación será necesario obter unha

cualificación de 5 puntos (sobre 10 puntos) en cada unha das unidades didácticas.

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

Nas reunión mensuais do equipo docente do ciclo farase un seguimento do cumprimento da programación. No suposto de que existan desviacións

da mesma especificaranse as causas.
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O seguimento da formación do alumnado é fundamental para recadar datos que permitan realizar unha avaliación óptima da aprendizaxe do

alumnado. Será responsabilidade do/da responsable da titoría do centro educativo manter contacto continuo co/coa da empresa e co alumnado

para facer un correcto seguimento da súa formación.

Despóis da incorporación do alumnado á empresa, a programación inicial pode sufrir pequenas variacións para garantir a consecución dos

resultados de aprendizaxe do alumnado. Neste caso, o centro educativo realiza os axustes e os reforzos necesarios, que se poden aplicar en

calquer momento aínda que prioritariamente no período de abril a xuño.

O equipo docente será o que determine a duración e a secuencia do reforzo neste período, así como os medios e os instrumentos para o realizar.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Adoptaranse as medidas acordadas polo equipo docente do ciclo formativo e o departamento de Orientación tras a sesión de avaliación inicial do

ciclo formativo.

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

No suposto de que algún/ha alumno/a non responda globalmente aos obxectivos programados, exporase na reunión do equipo docente do ciclo, a

fin de que en consenso se tomen as medidas necesarias

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- Orientación das actividades de ensino aprendizaxe dende unha perspectiva integral e de xénero, que contribúa a previr todo tipo de situacións de

violencia, e en particular a de xénero.

- Educación moral e cívica: Incorporada á programación dende os contidos actitudiais e valorada no desempeno das tarefas individuais e grupais

nas que participa cada alumno/a como expresión do respeto as normas, os compañeiros/as e os docentes, o seu traballo, as instalacións e os

materiais.

- Educación para a paz: Incorporada á programación como unha actividade que fomenta o coñecemento intercultural como pilar básico da paz, a

través coñecemento das peculiaridades das materias primas alimentarias, elaboracións...de cada cultura.

-Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos: A distribución de tarefas e a participación na toma de decisións farase evitando

a materialización dos roles tradicionais home-muller.

-Educación para á saúde: Estes aspectos están preesentes na programación do módulo o través da práctica de comportamentos responsables nos

ámbitos da saúde a hixiene e a seguridade no desenvolvementos dos procesos do módulo

-Educación ambiental:Terase en conta ó longo de toda a programación , coller as bases fundamentais para levar a cabo unha produción sostible.

-Educación do consumidor: A educación como consumidores é consustancial ao currículo formativo do ciclo superior de Procesos e Calidade na

Industria Alimentaria xa que todos logo somos consumidores de alimentos e o coñecemento técnico que adquieren os alumnos permítelles facer un

consumo consciente e responsable que aplicarán a outro tipo de productos e a elaboración dos mesmos.

-Posta en valor do patrimonio cultural de Galicia: Atendendo ós obxectivos anuais que desenvolven o Plan funcional e Estratéxico do Centro,

concretamente:

    *Potenciar a conservación do patrimonio cultural e facilitar a relación do alumnado cos seus maiores para que poidan empaparse do universo
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cultural que atesouran e así contribuír á conservación de tradicións, técnicas, usos, costumes e saberes.

    *Situar o galego como instrumento básico de difusión da cultura de Galicia e da cultura universal en todos os niveis e áreas educativas.

    *Facilitar a plena integración lingüística dos alumnos e alumnas procedentes de fóra de      Galicia.

-Fomento do Plurilingüismo: Atendendo ós obxectivos anuais que desenvolven o Plan funcional e Estratéxico do Centro, concretamente:

    *Incrementar as competencias do alumnado en linguas estranxeiras.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Pola transversalidade do módulo, as actividades complementarias a executar serán as relacionadas cos outros módulos do ciclo formativo.

- Participación en concursos de ideas emprendedoras nos que reúnan os requisitos solicitados.

- Participación en distintos programas que vaian xurdindo durante o curso.

- Charla dunha persoa emprendedora relacionada coa familia profesional.

10.Outros apartados

10.1) Accións previstas de acordo co plan lector

Fomentarase a lectura de libros relacionados coa materia que se imparte neste módulo, entre eles El vendedor de tiempo, El libro negro del

emprendedor, La vaca púrpura, El arte de empezar, El fabricante de helados , El principito se pone la corbata...

Estos libros estarán á súa disposición na biblioteca do centro.

Además os alumnos realizarán lecturas frecuentes de artigos de prensa que terán que comentar oralmente ou por escrito, e elaborarán un pequeno

glosario con palabras novas para eles  que vaian xurdindo na exposición das diferentes unidades didácticas e nas lecturas propostas. A finalidade

será que amplíen o seu vocabulario e que melloren así o nivel de comprensión lectora.

10.2) ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Á DOCENCIA NON PRESENCIAL DERIVADA DA SITUACIÓN
COVID

Seguindo a normativa establecida ao efecto pola Consellería de Educación e recomendacións posteriores, procédese a fixar as pautas de

desenvolvemento das clases en caso de confinamento total ou parcial derivado da situación COVID que estamos a vivir.

MARCO NORMATIVO:

- Instruccións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidad Autónoma de Galicia nos que se imparten

as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharalato.

-  Instruccións do 31 de agosto 2020: Resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación Formación Profesional e de

Sanidade que aproban as instruccións polas que se incorporan a declaración de acutacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas

polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08-2020) e a actualización das recomendacións

sanitarias do Comité Clínico ao Protocolo do 22 de Xullo de Adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non univeristario de Galicia

para o curso 2020-2021.

- Sucesivas recomendacións e protocolos posteriores.

SITUACIÓNS A CONTEMPLAR E PAUTA DE ACTUACIÓN:

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

-  CONFINAMENTO PARCIAL (DUN OU VARIOS ALUMNOS OU ALUMNAS DO GRUPO OU DA DOCENTE):

As clases continuarán a través da aula virtual habilitada, programándose as sesións de videoconferencia que se estimen necesarias.

- CONFINAMENTO TOTAL (DE TODO O GRUPO):

A comunicación, temario e tarefas seguirá desenvolvéndose a través da aula virtual, debendo respectarse a carga horaria correspondente ao

módulo. Así mesmo, programarse co alumnado un horario de videoconferencias dentro do horario lectivo de duración non superior a 30 minutos

por sesión.

En ámbolos dous supostos empreganse os seguintes recursos:

- A plataforma de videoconferencia institucional (Webex), que permite a interacción en tempo real e compartir contidos, para a explicación dos

contidos teórico-prácticos da materia.

- A aula virtual do centro (Plataforma Moodle) para compartir materiais e determinar as tarefas e probas a realizar polo alumnado, garantindo a

adquisición dos contidos mínimos e a avaliación continua.

O feito de non comparecer supón unha ausencia, que quedará reflexada correctamente na plataforma habilitada para o control de presencialidade.

Os criterios de cualificación a aplicar serán os establecidos no apartado 5 da Programación.
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