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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Segundo o Decreto 191/2010 , do 28 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de

técnico en xestión administrativa, a competencia xeral do título de técnico en xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio

administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas

tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando

segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Segundo o mesmo decreto, o módulo de Operacións Auxiliares de Xestion de Tesouraría está asociado á unidade de competencia  UC0979_2:

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realizar algunhas operacións administrativas establecidas no

procedemento da xestión de tesouraría necesaria para a adecuada xestión financeira da empresa.

Esta función abrangue aspectos como:

- Control da caixa e do banco.

- Identificación dos documentos de cobramentos e pagamentos.

- Identificación dos intermediarios financeiros.

- Diferenciación dos instrumentos financeiros.

- Determinación de cálculos financeiros bancarios básicos.

- Aplicación de ferramentas informáticas de xestión de tesouraría.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nos procesos de control de

xestión de tesouraría no ámbito empresarial de calquera sector produtivo necesarios para

unha boa xestión financeira.

A presente programación desenvolverase no IES Monte Neme, no Concello de Carballo, de A Coruña. Este concello, de aproximadamente 31.000

habitantes, é capital da Comarca de Bergantiños, conformada á súa vez por sete concellos cun volume aproximado de 71.200 habitantes. Como

capital comarcal concentra servizos importantes como os de Facenda, Seguridade Social, INEM e outros propios da administración central do

Estado, así como dotado de centros educativos: tres institutos de ensino secundario, sete centros de ensino primario, un deles concertado,

Conservatorio, Escola de Idiomas e outros centros educativos privados e non regrados, así como Escolas Taller.

No plano económico o sector máis relevante é o de servizos, predominan as empresas deste sector que ocupan a máis do 40% da poboación.

Moitas destas empresas externalizan a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos

administrativos a outras (xestorías, asesorías, ...), constituindo así unha vía importante de demanda de emprego. Destaca tamén o sector industrial

e da construcción que ocupa aproximadamente ó 49% da poboación. Conta con empresas moi relevantes a nivel social polo seu alto nivel de

emprego como son Calvo, SA., e Unemsa.

No plano dos recursos humanos é de destacar o seu papel de atracción poboacional, é un dos poucos da provincia da Coruña que experimenta un

forte crecemento nos últimos anos, máxime se o consideramos nun contexto de perda de poboación xeralizada. É de destacar que aínda que está

formada por 18 parroquias, a de Carballo núcleo agrupa aproximadamente 18.000 habitantes o que marca claramente o seu carácter fortemente

urbano, que non impide a procedencia de alumnado, en parte, do entorno rural. Tamén compre destacar que a pesar do alto grao de emigración da

Comarca, Carballo consegue atraer poboación doutros concellos limítrofes, do rural para o núcleo urbano e tamén mesmo ten experimentado nos

últimos anos unha relativa forte incidencia da inmigración, principalmente hispanoamericana en idade de traballar e con fillos para escolarizar.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0448_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Cálculos financeiros básicos Cálculos máis habituais da operatoria bancaria: capitalización
simple e composta, desconto , comisións

60 40 X

2 Operacións bancarias básicas . Liquidación de contas correntes, de crédito. Negociación de
efectos. Cuadros de amortización de préstamos.

60 40 X

3 Aplicación de métodos de
control da tesouraría.

Métodos de control de tesouraría. Libros rexistro. Presupuesto
de tesouraría

36 10 X

4 Trámite de instrumentos
financeiros básicos de
financiamento, investimento e
servizos .

O Sistema Financeiro: intermediarios, mercados,
instrumentos.

36 10 X

Total: 192

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

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Cálculos financeiros básicos 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Analizar o sistema de capitalización simple, identificando os
elementos que interveñen no mesmo

4,011.1 Analizar o sistema de capitalización simple

1.2 Identificación dos elementos que interveñen no mesmo

Realizar cálculos financeiros básicos relacionados coa
capitalización simple e a actualización simple

12,022.1 Operar en capitalización simple

Analizar o sistema de capitalización composta, identificando os
elementos que interveñen no mesmo, e diferenciar coa
capitalización simple

2,033.1 Diferenciar a capitalización simple e composta

Realizar cálculos financeiros básicos relacionados coa
capitalización composta e a actualización composta

26,044.1 Operar en capitalización composta

4.2 Operar en actualización composta

4.3 Relacionar o tempo e o tipo de xuro en distintas operacións de
capitalización composta

4.4 Diferenciar entre distintos tipos de xuro: nominal, efectivo e tasa anual
equivalente

Diferenciar as distintas comisións dos productos financeiros 4,055.1 cálculos de comisións

Analizar los distintos servicios que ofrecen las entidades
financieras.

12,066.1 Analizar as características principais das tarxetas de débito e crédito.

6.2 Coñecer a terminoloxía empleada en algúns  servicios bancarios,
especialmente en las domiciliaciones y en las transferencias bancarias.

6.3 Realizar cálculos derivados de las operaciones con moneda extranjera.

6.4 Coñecer  as institucións de defensa dos clientes e o proceso de
reclamacións

60TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización
simple.

PE.1 - Obtención de fórmulas e exercicios
de comparación

•

S 25 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. LC.1 - Exercicios de xuro simple e composto•

S 10 CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. LC.2 - Exercicios de desconto simple•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.2 - Exercicios de relación de tempo e
tipo de xuro

•

S 25 CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente.

PE.3 - Exercicios de relación entre os tres
tipo de xuro, e a súa implicación no cálculo
das variables

•

S 10 CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros
máis habituais na empresa.

PE.4 - Cuestionario sobre os distintos tipos
de comisións

•

S 10 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.5 - Cuestionario sobre os servicios
básicos dos intermediarios financeiros
bancarios

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Capitalización simple e composta.

 Actualización simple.

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

 Servicios financeiros bancarios

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Analizar o sistema de
capitalización simple,
identificando os elementos
que interveñen no mesmo -
Introdución as operacións
financeiras. A capitalización
simple

Explicación por parte
do profesor ao grupo
clase dos contenidos
teóricos
Corrección dos
exercicios na pizarra

• Realización de
supostos prácticos

• Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto
con exercicios, follas de
exercicios

• PE.1 - Obtención de
fórmulas e exercicios de
comparación

•

12,0Realizar cálculos
financeiros básicos
relacionados coa
capitalización simple e a
actualización simple

Explicación por parte
do profesor ao grupo
clase dos contenidos
teóricos.

Corrección dos
exercicios na pizarra

•

Realización de
exercicios a modo de
exemplo

•

Corrección dos
exercicios na pizarra

•

 Realización de
exercicios prácticos
sobre o contido

• Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto
con exercicios, follas de
exercicios

• LC.1 - Exercicios de xuro
simple e composto

•

LC.2 - Exercicios de
desconto simple

•

PE.1 - Obtención de
fórmulas e exercicios de
comparación

•

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Analizar o sistema de
capitalización composta,
identificando os elementos
que interveñen no mesmo,
e diferenciar coa
capitalización simple

Explicación por parte
do profesor ao grupo
clase dos contenidos
teóricos. Realización de
exercicios a modo de
exemplo .

•

Corrección dos
exercicios na pizarra

•

Realización de
exercicios prácticos
sobre o contido

• Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto
con exercicios, follas de
exercicios

• LC.1 - Exercicios de xuro
simple e composto

•

26,0Realizar cálculos
financeiros básicos
relacionados coa
capitalización composta e a
actualización composta

Explicación por parte
do profesor dos
contidos teóricos.
Realización de
exercicios a modo de
exemplo .

•

Corrección dos
exercicios na pizarra

•

Exercicios prácticos
sobre o contido

•

Búsqueda de
información sobre os
tipos de xuros que
aparecen na
publicidade dos bancos

•

Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto
con exercicios, folla de
exercicios, ordenador
con conexión a internet

• LC.1 - Exercicios de xuro
simple e composto

•

PE.2 - Exercicios de
relación de tempo e tipo
de xuro

•

PE.3 - Exercicios de
relación entre os tres tipo
de xuro, e a súa
implicación no cálculo
das variables

•

4,0Diferenciar as distintas
comisións dos productos
financeiros

Explicación por parte
do profesor ao grupo
clase dos contenidos
teóricos. Realización de
exercicios a modo de
exemplo

• Exercicios prácticos
sobre o contido

•

Búsqueda de
información sobre as
distintas comisións que
nos cobran os bancos.

•

Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto
con exercicios,
ordenador con
conexión a internet

• PE.4 - Cuestionario
sobre os distintos tipos
de comisións

•

12,0Analizar los distintos
servicios que ofrecen las
entidades financieras.

Explicación por parte
do profesor ao grupo
clase dos contenidos
teóricos. Realización de
exercicios a modo de
exemplo

• Búsqueda a través de
internet das distintas
utilidades das tarxetas
bancarias.
Búsqueda  a través de
internet de otras
tarxetas que poidan
utilizarse como medio
de pago.
Búsqueda a través de
internet das diferenzas
existentes entre
tarxetas de débito e
crédito

•

Exercicio de reflexión
sobre qué servizos se
poden realizar nos
bancos (que pensen
primeiro cando van eles
mesmos o
acompañando aos seus
pais das operacións
máis habituais dentro
da operativa bancaria)
Búsqueda a través de
internet dos servizos
financeiros ofrecidos
polos bancos

•

Caderno de actividades
cuberto

•

Esquema reflectindo
toda a información
encontrada sobre as
tarxetas bancarias

•

Esquema reflectindo
toda a información
recollida sobre os
servizos financeiros

•

Pizarra, libro de texto
con exercicios,
ordenador con
conexión a internet

• PE.5 - Cuestionario
sobre os servicios
básicos dos
intermediarios
financeiros bancarios

•

60,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operacións bancarias básicas . 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clasificación das operacións bancarias. Operacións de pasivo 14,011.1 Analizar as operacións  bancarias que poden realizarse  nunha entidade
e establecer unha clasificación das mesmas

1.2 Analizar a operativa das contas correntes, de aforro e os depósitos e
imposicións a prazo fixo.

1.3 Identificar a documentación básica das operacións de pasivo

1.4 Recoñecer os mecanismos de liquidación das contas bancarias

Rendas 6,022.1 Analizar los elementos que intervienen en una renta y realizar una
clasificación de las mismas.

2.2 Realizar cálculos financieros básicos relacionados con las rentas.

Préstamos 12,033.1 Analizar los elementos que intervienen en un préstamo y realizar una
clasificación de los mismos.

3.2 Amortizar préstamos sencillos por los métodos americano, francés y de
cuotas de amortización constantes

3.3 Identificar los pasos a seguir en el proceso de contratación de un
préstamo, diferenciando entre persoais e hipotecarios

Liquidación de desconto de efectos 8,044.1 Calcular liquidaciones de descuento de efectos

A conta de crédito 20,055.1 Establecer diferencias entre préstamo e crédito.

5.2 Analizar o funcionamento dunha conta de crédito e practicar liquidacións
sinxelas de contas de crédito

5.3 Comparar o funcionamento da conta corrente e a de crédito

60TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. LC.1 - Supostos prácticos de liquidación de
contas correntes e de crédito

•

S 10 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. LC.2 - Supostos prácticos sobre liquidación
de efectos

•

S 5 CA4.3 Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. PE.1 - Cuestionario sobre as variables que
interveñen nas operacións de préstamos

•

S 5 CA4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. PE.2 - Cuestionario sobre os préstamos•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.5 Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos
métodos máis habituais.

PE.3 - Cuestionario sobre os sistemas de
amortización de préstamos

•

S 30 CA4.6 Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis
habituais.

LC.3 - Supostos prácticos sobre
amortización de préstamos

•

S 5 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.4 - Cuestionario sobre operacións
financeiras bancarias

•

S 5 CA4.8 Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade. PE.5 - Cuestionario sobre os productos
financeiros

•

S 5 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. LC.4 - Supostos prácticos•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Clasificación das
operacións bancarias.
Operacións de pasivo -
Analizar as  operacións
bancarias, establecendo
unha clasificación das
mesmas e analizando a
operativa das contas
correntes, de aforro e
imposicións a prazo fixo

Exposición teórica
sobre as distintas
operacións bancarias

•

Exposición teórica
sobre as contas
bancarias, explicando
as diferencias entre
cuenta corriente, de
ahorro e imposición a
prazo

•

Exposición sobre os
documentos necesarios
nas operacións
pasivas.
Explicación sobre a
liquidación das contas
bancarias (aforro e a
prazo)

•

Explicación sobre cómo
se realiza unha
negociación de efectos

•

Explicación das
diferenzas entre
préstamo e crédito

•

Explicación sobre a
liquidación das contas
de crédito, destacando
as diferenzas coas
contas correntes

•

Búsqueda a través de
internet de distintas
operacións que se
poidan realizar nos
bancos, facendo unha
clasificación das
mesmas

•

Búsqueda a través de
internet das distintas
contas bancarias que
ofrezcan distintos
intermediarios
financeiros.
Responder a preguntas
curtas sobre os
contidos da actividade

•

Realización de
exercicios de
liquidación de contas
bancarias

•

Realización de
exercicios de
liquidación de desconto
de efectos

•

Responder  a cuestións
breves que aparecen
no libro de texto

•

Realización de
exercicios de
liquidación de contas
de crédito

•

Esquema cos contidos
da actividade.

•

Caderno de actividades
cuberto

•

Pizarra, libro de texto,
ordenador con
conexión a internet

• LC.1 - Supostos
prácticos de liquidación
de contas correntes e de
crédito

•

LC.4 - Supostos
prácticos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre operacións
financeiras bancarias

•

PE.5 - Cuestionario
sobre os productos
financeiros

•

6,0Rendas - Introdución ás
rendas e cálculos con
rendas

Exposición teórica
sobre as rendas:
Concepto e elementos
¿
Clasificación
¿
Demostración de
fórmulas para o cálculo
dos valores actuais e
finais

• Realización de
exercicios:
Cálculo do valor actual
e final
¿ Aplicación
en operacións
bancarias (depósitos,
contas,¿)

• Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra,  libro de texto
con exercicios,
supostos prácticos

• LC.3 - Supostos
prácticos sobre
amortización de
préstamos

•

PE.1 - Cuestionario
sobre as variables que
interveñen nas
operacións de préstamos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os préstamos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre os sistemas de
amortización de
préstamos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre operacións
financeiras bancarias

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Préstamos - Analizar os
elementos que interveñen
nun préstamo, clasificación
e amortización de
préstamos

Exposición teórica
sobre os préstamos:
¿ Concepto
e elementos
¿
Clasificación
¿
Amortización

•

Explicación sobre o
modo de realización
dos cadros de
amortización de
préstamos, con
exemplos de cada
método

•

Realización de
exercicios de
amortización de
préstamos
Realización na folla de
cálculo dos cadros de
amortización

• Caderno de actividades
cuberto

• Libro de texto con
exercicios, pizarra,
ordenador

• LC.3 - Supostos
prácticos sobre
amortización de
préstamos

•

LC.4 - Supostos
prácticos

•

PE.1 - Cuestionario
sobre as variables que
interveñen nas
operacións de préstamos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os préstamos

•

PE.3 - Cuestionario
sobre os sistemas de
amortización de
préstamos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre operacións
financeiras bancarias

•

8,0Liquidación de desconto de
efectos

Explicación sobre cómo
se realiza unha
negociación de efectos

• Realización de
exercicios de
liquidación de desconto
de efectos

• Caderno de actividades
cuberto

• Pizarra, libro de texto• LC.2 - Supostos
prácticos sobre
liquidación de efectos

•

LC.4 - Supostos
prácticos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre operacións
financeiras bancarias

•

20,0A conta de crédito Explicación das
diferenzas entre
préstamo e crédito

•

Explicación sobre a
liquidación das contas
de crédito, destacando
as diferenzas coas
contas correntes

•

Atención e preguntas
Responder  a cuestións
breves que aparecen
no libro de texto

•

Realización de
exercicios de
liquidación de contas
de crédito

•

Caderno de actividades
cuberto

• Libro de texto con
exercicios, follas de
exercicios, pizarra

• LC.1 - Supostos
prácticos de liquidación
de contas correntes e de
crédito

•

LC.4 - Supostos
prácticos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre operacións
financeiras bancarias

•

60,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación de métodos de control da tesouraría. 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os medios de cobro e pago de uso máis frecuente no ámbito
comercial

6,011.1 Distinguir os medios de cobro e pago máis usuales no ámbito comercial

1.2 Recoñecer e cumprimentar, para casos sinxelos, os documentos
mercantís máis usuales

Os libros rexistro 12,022.2 Cumprimentar o libro de caixa.Facer arqueos de caixa

2.1 Coñecer os libros e rexistros na empresa

2.3 Cumprimentar o libro de bancos.Realizar a conciliación bancaria

2.4 Cumprimentar o rexistro de efectos a pagar e a cobrar

2.5 Cumprimentar o libro rexistro de contas con clientes e proveedores

Xestión e orzamento de tesouraría 18,033.1 Coñecer a xestión dos fondos e os pricipios básicos de xestión de
tesouraría

3.2 Coñecer os indicadores e ratios que reflicten a tesouraría da empresa

3.3 Coñecer os orzamentos de tesouraría e os principios de planificación.

3.4 Elaborar un orzamento de tesouraría sinxelo

3.5 Coñecer e usar  ferramentas informáticas para a planificación da
tesouraría.

36TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Cuestionario sobre a necesidade do
control de tesouraría na empresa e os
métodos de control

•

S 10 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - Cuestionario sobre os fluxos de
entrada e saída de tesouraría

•

S 20 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. LC.1 - Supostos prácticos de libros rexistro•

S 10 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

LC.2 - Supostos prácticos de arqueo e
cadramento de caixa, detectando
desviacións

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. LC.3 - Suposto práctico de cotexo da
información dos extractos bancarios co libro
rexistro

•

S 10 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.3 - Cuestionario sobre a utilidade dun
calendario de vencementos

•

S 10 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.4 - Cuestionario sobre a relación do
servicio de tesorería co resto dos
departamentos

•

S 5 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

LC.4 - Supostos prácticos no ordenardor•

S 5 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.5 - Cuestionario sobre a
responsabilidade, seguridade e
confidencialidade da información

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Métodos do control de xestión de tesouraría: finalidade e características.

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

 Control de caixa e banco: arqueamentos e cadramentos de caixa, e conciliación bancaria.

 Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Os medios de cobro e pago
de uso máis frecuente no
ámbito comercial

Explicación por parte
do profesor das
diferentes formas de
pago e cobro usuais no
tráfico comercial así
como os documentos
formais utilizados

•

Explicación por parte
do profesor das normas
para cumprimentar
correctamente
cheques, pagarés e
letras de cambio.
Presentación de
exercicios para a
cumprimentación dos
devanditos
documentos.

•

Recoñecer e diferenciar
as formas de pago
habituais e recoñecer a
documentación
utilizada en cada caso.

•

Cubrir correctamente
dacordo ás explicacións
recibidas os
correspondentes
modelos de cheque,
pagaré e letra de
cambio

•

Caderno de apuntes e
actividades do alumno.

• Fotocopias de
exercicios propostos,
libro de texto e
ordenadores

• PE.2 - Cuestionario
sobre os fluxos de
entrada e saída de
tesouraría

•

- 12 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Os libros rexistro -
Descrición dos diferentes
libros rexistro.
Procesamento e
arqueamento de caixa e
axuste das diferenzas.
Procesamento e rexistro
dos movementos bancarios
e axuste das diferenzas.
Procesamento da
información relativa aos
efectos de xiro.
Procesamento dos
movementos con clientes e
proveedores.

Explicación por parte
do profesor dos tipos
de libros que permiten
rexistrar
Os movementos de
caixa, bancos, efectos
e clientes e
proveedores.

•

Explicación por parte
do profesor do
funcionamento do libro
de caixa, a maneira de
cumprimentalo e
detectar as
desviacións..

•

Explicación por parte
do profesor do
funcionamento do libro
de bancos, maneira de
cumprimentalo e como
realizar a conciliación
bancaria

•

Realizar exercicios de
cumprimentación do
libro de caixa

•

Realizar exercicios de
cumprimentación do
libro de bancos e
conciliación bancaria

•

Explicación por parte
do profesor do
funcionamento dos
libros de efectos a
pagar e a cobrar, dos
rexistros de conta
corrente con clientes e
proveedores e de
cheques recibidos e
emitidos

•

Realizar exercicios de
cumprimentación do
libro de efectos a
cobrar e a pagar, de
contas correntes con
clientes e proveedores

•

Caderno de apuntes e
actividades do alumno.

• Ordenadores da aula,
Fotocopias de
exercicios propostos,
Libro de texto

• LC.1 - Supostos
prácticos de libros
rexistro

•

LC.2 - Supostos
prácticos de arqueo e
cadramento de caixa,
detectando desviacións

•

LC.3 - Suposto práctico
de cotexo da información
dos extractos bancarios
co libro rexistro

•

LC.4 - Supostos
prácticos no ordenardor

•

PE.5 - Cuestionario
sobre a
responsabilidade,
seguridade e
confidencialidade da
información

•

18,0Xestión e orzamento de
tesouraría

Explicación por parte
do profesor dos
principios de xestión da
tesouraría e os
principais conceptos
relacionados con ela

•

Explicación por parte
do profesor do
funcionamento do
fondo de manobra
necesario e
introducción dos ratios
de tesouraría

•

Explicación por parte
do profesor do
esquema de realización
dun presuposto de
tesouraría e realización
de exercicios sinxelos
de elaboración e
interpretación dun
orzamento

•

Plantexamento dun
caso práctico para
elaborar un orzamento
e observar e correxir as
desviacións producidas

•

Exercicios propostos
sobre casos sinxelos
para o cálculo do fondo
de manobra, e ratios de
liquidez

•

Exercicios propostos
sobre casos sinxelos
para a elaboración e
interpretación de casos
sinxelos de orzamentos
de tesouraría

•

Realizar o exercicio
proposto de orzamento
e corrección das
desviacións

•

Caderno de apuntes e
actividades do alumno.

• Fotocopias de
exercicios propostos,
libro de texto e
ordenadores de aula

• LC.4 - Supostos
prácticos no ordenardor

•

PE.1 - Cuestionario
sobre a necesidade do
control de tesouraría na
empresa e os métodos
de control

•

PE.3 - Cuestionario
sobre a utilidade dun
calendario de
vencementos

•

PE.4 - Cuestionario
sobre a relación do
servicio de tesorería co
resto dos departamentos

•

PE.5 - Cuestionario
sobre a
responsabilidade,
seguridade e
confidencialidade da
información

•

36,0TOTAL

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Trámite de instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos . 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Sistema Financeiro Español 36,011.1 Distinguir as funcións do sistema financeiro

1.2 Describir os elementos que configuran o sistema financieiro español:
mercados, productos e axentes financieiros e os seus organismos
supervisores

1.3 Coñecer as funcións principais de cada intermediario financeiro

1.4 Diferenciar os principais instrumentos financeiros

1.5 Clasificar os tipos de seguros da empresa

1.6 identificar os servicios básicos que ofrecen as entidades bancarias

36TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no
sistema financeiro español.

PE.1 - Cuestionarios sobre o sistema
financeiro español

•

S 10 CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e
describíronse as súas principais características.

PE.2 - Cuestionario sobre as institucións
financeiras bancarias e no bancarias

•

S 10 CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos
produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa.

PE.3 - Cuestionario sobre os mercados
financeiros

•

S 10 CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. PE.4 - Cuestionario sobre as funcións de
cada intermediario

•

S 10 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

PE.5 - Cuestionario sobre os instrumentos
financeiros

•

S 10 CA2.6 Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman un
contrato de seguro.

PE.6 - Cuestionarios sobre os productos de
seguros

•

S 10 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.7 - Cuestionario sobre os distintos
servicios dos intermediarios financeiros

•

S 10 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

LC.1 - Suposto práctico sobre rendibilidade
e custo financeiro de instrumentos
financeiros

•

S 5 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. LC.2 - Suposto práctico da operativa
bancaria en liña

•

S 5  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

LC.3 - Suposto práctico sobre a
documentación ao contratar, renovar o
cancelar productos financeiros

•
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Institucións financeiras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España, banca privada e caixas de aforros.

 Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras.

 Mercados financeiros.

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
 Instrumentos financeiros non bancarios de financiamento, investimento e servizos: leasing, renting e factoring.

 Outros instrumentos de financiamento.

 Subvencións, provedores e avais.

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

36,0O Sistema Financeiro
Español - Concepto de
Sistema financeiro,
funciones, elementos.

Explicación do profesor
das institucións que
constitúen o sistema
financeiro español.

•

Explicacion teòrica dos
instrumentos
financieros bancarios e
non bancarios

•

Explicación teórica
sobre os tipos de
seguros da empresa e
os elementos que
conforman un contrato
de seguro

•

Explicación teórica
sobre os servizos
básicos dos
intermediarios
financeiros

•

Explicación dos
documentos necesarios
para a contratación,
renovación e
cancelación de
productos financeiros

•

Realizar un traballo
sobre as distintas
institucións do sistema
financeiro español,
describindo as
principais
características

•

Supostos prácticos
sobre a contratación
dun seguro e cálculo de
primas

•

Búsqueda en internet
de distintos contratos
de seguros ofrecidos
polas aseguradoras e
cálculo da prima

•

Búsqueda en internet
de distintos servicios
que ofrecen os
intermediarios
financeiros

•

Exercicios de calcular
rentabilidade e coste
financeiro dalgún activo
financeiro

•

Simulación dalguna
operación bancaria en
liñea

•

Acudir, sempre que
sexa posible, a unha
entidade financeira
para solicitar
documentación  para
contratar algún
producto financeiro

•

Caderno de actividades
cuberto

•

Traballo sobre as
institucións financeiras

•

Libro de texto, pizarra,
ordenador con internet

• LC.1 - Suposto práctico
sobre rendibilidade e
custo financeiro de
instrumentos financeiros

•

LC.2 - Suposto práctico
da operativa bancaria en
liña

•

LC.3 - Suposto práctico
sobre a documentación
ao contratar, renovar o
cancelar productos
financeiros

•

PE.1 - Cuestionarios
sobre o sistema
financeiro español

•

PE.2 - Cuestionario
sobre as institucións
financeiras bancarias e
no bancarias

•

PE.3 - Cuestionario
sobre os mercados
financeiros

•

PE.4 - Cuestionario
sobre as funcións de
cada intermediario

•

PE.5 - Cuestionario
sobre os instrumentos
financeiros

•

PE.6 - Cuestionarios
sobre os productos de
seguros

•

PE.7 - Cuestionario
sobre os distintos
servicios dos
intermediarios
financeiros

•

36,0TOTAL
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PROFESIONAIS

Dacordo coa normativa vixente (Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial), a  avaliacicón terá un caracter ao longo de todo o proceso formativo do alumnado.

Os mínimos esixibles  para alcanzar a avaliación positiva por unidade didáctica son os seguintes:

Coñecer as funcións do sistema financieiro.

         Distinguir as entidades financieiras.

         Diferenciar os tipos de operacións bancarias.

         Coñecer as institucións que regulan o sistema financieiro.

Calcular calquera das variables que interveñen na fórmula do xuro simple.

         Facer conversións entre unidades de tempo para aplicar na fórmula do xuro simple.

         Calcular a liquidación dunha conta corrente ou de aforros.

         Distinguir as magnitudes que interveñen nunha operación financieira.

Diferenciar as ditintas formas de cobro e pago.

         Calcular o desconto e as demais variables que interveñen no desconto comercial.

         Distinguir as magnitudes que interveñen nunha operación de desconto

         Calcular o desconto dunha remesa de efectos.

Diferenciar o xuro simple do xuro composto.

         Calcular calquera das variables que interveñen na fórmula do xuro composto.

         Diferenciar o interés nominal, interés do periodo e  interés efectivo.

         Calcular a T.A.E. en operacións a xuro composto

         Calcular a anualidade ou mensualidade dun préstamo polo sitema francés,

         Calcular e confeccionar o cadro de amortización dun préstamo polo sistema francés..

Coñecer e diferenciar as distintas operacións bancarias.

         Coñecer os elementos dun contrato de depósito bancario.

         Diferenciar os depósitos á vista dos depósitos a prazo

         Ser capaz de cumprimentar a documentación para a contratación dun producto bancario de pasivo.

         Distinguir os diferentes servizos bancarios e calcular o seu custo en función das tarifas bancarias

         Coñecer a aplicación e utilidade dos servizos bancarios máis usuais.

Coñecer e diferenciar os distintos productos de pasivo bancario.

         Diferenciar a garantía personal da  garantía real

         Relacionar o desconto e a conta de crédito coa tesouraría da empresa

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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         Ser capaz de cumprimentar a documentación para a contratación dun producto bancario de activo.

         Relacionar os productos de pasivo coa lei financieira que se aplica en cada caso

         Liquidar unha conta de crédito bancaria.

Coñecer a variedade de libros rexistro de tesouraría e a aplicación de cada un.

         Cumprimentar o libro de caixa

         Cumprimentar o libro de bancos e realizar conciliacións bancarias sinxelas

         Cumprimentar o libro de efectos a cobrar e a pagar.

Coñecer os principios e utilidade da xestión de tesouraría.

         Elaborar un orzamento de tesouraría en casos prácticos sinxelos

Coñecer o concepto de seguro.

         Coñecer e diferenciar os elementos do contrato de seguro

         Coñecer e diferenciar os tipos de seguros máis habituais e a súa aplicación

         Ser capaz de cumprimentar documentación relativa á contratación dun seguro.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O conxunto de mínimos esixibles son os criterios de avaliación expresados en cada unidade como mínimos esixibles e, para alcanzar a avaliación

positiva, o alumnado terá que obter, na sua avaliación, polo menos, o 50% da valoración máxima otorgada a dito criterio.Cada UD será calificada

de 1 a 10.Para construir a nota de cada UD  terase en conta o peso de cada un dos criterios de calificación. Os alumnos e alumnas deberán

alcanzar o 4 para que faga media cas outras UD do trimestre, a nota media das UD ten que ser alo menos de  5 para acadar unha avaliación

positiva, cada UD ponderará en función do seu peso, recollido éste no apartado 3 desta programación. Esta nota estará expresada con números

enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

Os criterios de avaliación evaluaranse dependendo do caso con probas escritas ou traballos a entregar. Os instrumentos de avaliación de cada

criterio están recollidos no apartado 4 desta programación, en cada unha das UD.

-Aqueles alumnos/as que durante o curso non entregaron os traballos e as tarefas mínimas esixibles (ou non se encontran debidamente

realizados), deberán entregalos para alcanzar a avaliación  positiva.

- Aqueles alumnos/as que ao final do curso non superasen a materia de algunha das avaliacións farán un examen final escrito (das UD

suspensas). Este examen realizarase en xuño, despois da terceira avaliación.  A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos, sendo necesario

obter unha nota mínima de 5 para superala.

Ao finalizar o periodo lectivo para este módulo, farase unha proba obxectiva de toda a materia (que incluirá unha mostra significativa dos criterios

de avaliación considerados mínimos esixibles) para aqueles alumnos que por falta de asistencia perderon o dereito a avaliación continua,

consistente na resolución de supostos e cuestións teóricas que determinarán si o alumno/a ten o nivel adecuado para alcanzar os obxectivos e

contidos desta programación.

Se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta 2 decimales. Para superala avaliación deberá obtener unha puntuación igual ou superior a 5. A

calificación da avaliación expresarase numéricamente de 1 a 10, sin decimales, redondeándose, de ser o caso, de forma que o decimal se

asimilará ao enteiro superior se  o seu valor é de 0,5 ou superior.

En caso de que as condicións sanitarias non permitan a docencia presencial realizaremos as probas a distancia utilizando a Aula Virtual.

CONFINAMENTOS PARCIAIS: Manteranse os criterios de cualificación arriba indicados.
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CONFINAMENTOS TOTAIS:  Manteranse os criterios de cualificación arriba indicados coa variación nas porcentaxes que se indica a continuación:

A) 50% correspondente as tarefas realiadas na aula virtual. As actividades propostoas serán obligatorias. Para acadar a avaliacón positiva neste

apartado, será imprescindible presentar as actividades e traballos escritos no plazo e na forma solicitada.

B) 50% correspondente a proba escrita.

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

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

As probas obxectivas realizadas ao longo do curso terán, en caso de non ser superadas, unha recuperación que. será realizada antes da

correspondente avaliación.

Si o alumno non recupera nesa proba, deberá recuperar a materia nunha proba antes da 3ª avaliación, a ese exame irá coas partes non

superadas.

Se nesta proba non se logra acadar unha nota de 5 puntos haberá que presentarse á proba extraordinaria do módulo completo.

A nota da terceira avaliación será a nota final e obterase calculando a nota media das tres avaliacións, redondeando por defecto se a cantidade

decimal é inferior a 0,5 e por exceso se é igual ou superior.

A proba extraordinaria do módulo terá lugar no mes de xuño e consistirá nun exame teórico-práctico que conterá unha representación moi

significativa dos mínimos esixibles.

O alumnado debe asistir ás probas escritas no día e hora acordados para a súa celebración. En caso de que non asista soamente poderá realizar

a proba noutra data cando xustifique a inasistencia á primeira por causas de forza maior ou problemas de saúde que lle impidan realizar as probas

en condicións óptimas

Nos supostos de promoción a 2º curso co módulo pendente, deberán desenvolverse as actividades de recuperación propostas polo profesor, ao

longo do período de recuperación, dacordo co plan establecido a comezo de curso; e realizar unha proba obxectiva teórico-práctica dos contidos

do módulo. As actividades de recuperación valoraranse de 0 a 10, igual que a proba obxectiva, e cualificación será a media das cualificacións

obtidas nas actividades de recuperación e na proba obxectiva, sendo preciso obter unha media de 5 para superar o módulo. Neste curso non hai

ningún alumno na mencionada situación.

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

Ao finalizar o periodo lectivo para este módulo, farase una proba obxectiva de toda a materia para aqueles alumnos que por falta de asistencia

perderon o dereito a avaliación contínua consistente na resolución de supostos teórico-prácticos que determinarán se o alumno ou alumna ten o

nivel axeitado para acadar os obxectivos e contidos desta programación. Cualificarase de 0 a 10 puntos. Para superar a avaliación deberá obter

unha puntuación igual ou superior a 5. A cualificación redondearase por defecto cando a parte decimal sexa inferior a 0,5 e por defecto cando sexa

igual ou superior a 0,5.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Mensualmente farase un seguimento da programación, contrastando os resultados dos alumnos cos obxectivos e contidos mínimos propostos e

comprobando si o ritmo de avance dos alumnos é o requerido para alcanzalos ou si , polo contrario, necesítase  ralentizar ou flexibilizar a

programación en certos aspectos para que a evolución da aprendizaxe sexa máis sólida e máis homoxénea dentro do grupo.

A información necesaria para chegar a esas conclusións obteráse a partir dos resultados obxectivos dos alumnos, da súa actitude e interés na

clase e das súas propias opinións en relación á dificultade que presenta a materia ou a metodoloxía empregada.

Tamén con esa periodicidade, poñerase en común a propia experiencia coa dos demáis profesores e profesoras do ciclo para intercambiar

opiníóns, información e puntos de vista en torno á evolución académica dos alumnos no resto dos módulos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio do curso, consultarase co Departamento de Orientación para coñecer si existen dificultades con algún alumno respecto á expresión oral

ou escrita, a capacidade de abstracción, a correcta utilización das fontes de información, a utilización da lóxica na resolución de problemas, o

dominio das técnicas de estudo máis elementais, etc.

Esta avaliación inicial serverá para detectar o nivel do alumno antes de comezar o curso e os problemas de aprendizaxe concretos que podan

presentar algúns deles.

Como instrumento para realizar a avaliación inicial no tocante ao nivel de coñecementos previos, realizaránse exercicios en clase (tipo proba) para

determinar as posibles carencias de tais coñecementos , sobre todo, en canto ás destrezas de cálculo do alumno.

A observación continuada do comportamento en clase  dos alumnos e a interacción entre eles, tamén subministrará información relevante para

coñecer carencias ou actitudes individuais que requiran unha atención específica por parte do profesor ou do equipo docente.

Na sesión de avaliación inicial o profesor fará unha posta en común cos restantes membros do equipo docente e recadará do titor ou titora

información sobre as circunstancias específicas académicas e/ou persoais, con incidencia educativa, dos alumnos e alumnas do grupo

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

As medidas de reforzo para aqueles alumnos que por causas obxectivas ou por algunha outra circunstacia non poda seguir o ritmo de aprendizaxe

do promedio da clase, basearánse nun diagnóstico previo sobre a natureza e causas das dificultades que ese alumno concreto atopa neste módulo

.Esas dificultades poden ser máis xerais e afectar a  máis módulos e nese caso, o máis axeitado,sería que o equipo docente do ciclo tomara unha

decisión colectiva en canto ás medidas de reforzo ou atención especial que requira o alumno.

En todo caso, como medidas  de caracter xeral, contemplaríanse :atención máis personalizada a ese alumnado  atendendo ás súas dificultades

específicas, adaptación das probas obxectivas ás posibles limitacións físicas ou intelectuais deses alumnos e adecuación da metodoloxía con

obxecto de compensar aquelas dificultades de comprensión ou atención deses alumnos.En principio, esas medidas deberían ter un caracter

individualizado e non comprometer o avance na aprendizaxe do resto dos alumnos do grupo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta a gran importancia que teñen os temas transversais para o desenvolvemento integral e persoal dos alumnos/as así como para un

proxecto de sociedade máis libre e respectuosa trataremos os seguintes temas transversais:
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Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos.

- Procurar non utilizar unha linguaxe sexista.

- Favorecer a participación equitativa das alumnas e alumnos.

- Repartir roles, traballos e responsabilidades. Formar grupos ou parellas.

- Educación para a convivencia e a paz, orientando e facilitando o desenvolvemento das capacidades do alumno/a para que saiba

orientarse en situacións de conflito de valores de forma racional, autónoma e dialogante.

Educación do consumidor

- Coñecer e defender axeitadamente os dereitos e obrigas dos cidadáns como usuarios dos servizos públicos

- Utilizar con respecto, conservar e usar responsablemente os servizos públicos.

- Detectar e denunciar as deficiencias nos servizos públicos e ofrecer posibles solucións. Manter unha actitude crítica ante o us incorrecto

dos mesmos.

Educación para a saúde, informando e educando ó alumnado en hábitos de vida saudables con valor preventivo e educativo, sobre todo no relativo

á ergonomía en canto a utilización de medios informáticos e tamén no relativo ó tempo excesivo de utilización.

Educación moral e cívica.

- Respecto as regras da democracia, as leis e as opinións distintas as propias.

- Solidarizade ante o reparto dos recursos entre as diferentes Comunidades Autónomas e entre os distintos Estados da Unión Europea.

- Sensibilidade ante os problemas sociais recoñecendo o papel que xogan as Administracións Públicas como elemento de superación dos

mesmos.

- Aceptación do papel dos impostos como elemento de redistribución da renda mediante o mecanismo dos Presupostos Xerais do Estado.

- Rexeitamento das actitudes e condutas que poñen en perigo os dereitos e liberdades dos cidadáns.

- Educación para a saúde, informando e educando ó alumnado en hábitos de vida saudables con valor preventivo e educativo, sobre todo

no relativo á  ergonomía e a ó coidado do propio corpo na utilización dos medios informáticos. Concretarase en aspectos como a educación na

postura,  no uso do ordenador e outros problemas de saúde que poden derivar do uso inadecuado ou excesivo do mesmo.

- Fomento do uso de software legal e estudo da problemática do software pirata.

- Educación tecnolóxica, dirixida ó desenvolvemento dunha actitude critica do alumnado fronte a información que reciben a través da imaxe,

sobre todo a través de Redes.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas no departamento

10.Outros apartados

10.1) Teledocencia

Normativa aplicable:

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

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 educacion infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

-Instruccións do 31 de agosto 2020:Resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e 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 actuacióhn das recomendacións sanitarias do Comité
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Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de adapatación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021.

-Todalas recomendacións posteriores.

En caso de que por causas sanitarias teñamos que confinarnos (toda a clase, a docente ou una parte do alumnado), actuaremos do seguinte xeito:

-Confinamento de toda a comunidade educativa: Traballaremos utilizando a aula virtual e e a plataforma webex. Respetaremos o horario da

presencialidade. Terendo que estar conectados a aula virtual durante o horario habitual onde a docente colgará apuntes teóricos da materia e as

tarefas a realizar, utilizaremos o foro para resolver dúbidas comúns a todo o grupo. A maiores, durante o horario habitual conectarémonos

mediante a plataforma Webex, onde a docente avanzará co curriculo establecido e rosolverá as dúbidas ao alumnado. As conexións terán un

máximo de 30 min seguidos para que resulten útiles e o alumnado non perda o fío da explicación.

-Confinamento de algún alumno ou alumna: A docente manterá comunicación fluída con alumno/a confinado. Enviaralle as tarefas feitas en clase a

través da aula virtual, correxirá estas tarefas e resolverá as posibles dúbidas.  A docente enviaralle un horario coas datas e horas nas que se vai a

conectar mediante webex co alumno/a confinado a titora para que esta poda organizar o horario das videoconferencias e que estas non se

solapen.

-Docente confinada e alumnado en clase: O alumnado na aula conta con equipos informáticos, polo que a docencia realizarase a través da aula

virtual no horario lectivo habitual.
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