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1. Identificación da programación
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profesional
Familia profesional Código do
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ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0438 Operacións administrativas da compravenda 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA CARRAL GONZÁLEZ

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

1. O entorno produtivo de Ponteceso é comarca está baseado en PEMES, fundamentalmente do sector servizos e con pouca especialización, que

realizan todas as funcións da empresa, polo que demandan profesionais de grao medio capaz de realizar actividades con autonomía e de apoio

administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención ao cliente/usuario.

Neste senso esta programación adecúase a estas necesidades do entorno produtivo e permite formar administrativos de amplos coñecementos.

2. Ás ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

-Auxiliar administrativo/a.

-Axudante/a de oficina.

-Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos

-Administrativo/a comercial.

-Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal.

-Auxiliar administrativo/a dás administracións públicas.

-Recepcionista/ou.

-Empregado/a de atención á clientela.

-Empregado/a de tesouraría.

-Empregado/a de medios de pagamento.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), k), l), r) e t) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e

sociais a), b), f), g), n), o), p) e r).
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Tipos de empresa. A empresa comercial. O mercadoA función comercial da
empresa

10 10

2 O produto. O precio. Condicións de entrega de produto e pago de precio.Os elementos
materias da
compravenda

10 6

3 Marco xurídico da compravenda. O contrato de compravenda.A contratación
mercantíl

10 6

4 O proceso de compras e o proceso de vendas. Documentos anteriores á compraventa, documentos propios da
compravenda e documentos posteriores.

Confección de
documentos
administrativos nas
operacións de
compraventa

49 30

5 O sistema tributario español. O IVE.A liquidación de
impostos

20 12

6 As existencias e a súa xestión. Valoración de existencias.Xestión de existencias 20 12

7 Cobro e pago ao contado. Cobro e pago aprazadoTramitación de
cobramentos e
pagamentos

40 24
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A función comercial da empresa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Organización e estrutura comercial na empresa. Concepto de empresa: tipos e obxectivos. Formas de organización comercial da empresa. Función de compra e función de venda. Sistema
de comercialización. Elección de provedores. Canles de venda.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Os elementos materias da compravenda 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe.

CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais.

CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.

CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos da actividade de compravenda e cálculos comerciais. Conceptos de prezo de compra, prezo de venda, marxe comercial, beneficio, gastos de compra e gastos de venda.
Descontos. Xuros e recargas. Comisións e corretaxes. Cálculos comerciais bá
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A contratación mercantíl 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Contrato mercantil de compravenda.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Confección de documentos administrativos nas operacións de compraventa 49

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. NO

RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda.

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

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

CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión.

CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.

   CA2.5.1 Formalizouse o pedido

   CA2.5.2 Formalizouse o albará

   CA2.5.3 Formalizouse a factura

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

CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías.

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

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

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

CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Sistemas de protección de datos.

  Avaliación da calidade do proceso administrativo.

 Proceso de compras.
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Contidos

 Proceso de vendas.

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

 Elaboración de documentos de compravenda. Lexislación aplicable.

   Pedido

   Albará

   Factura

 Devolucións e reclamacións.

 Servizo posvenda.

 Bases de datos de provedores e clientes.

 Aplicacións informáticas de xestión de clientes e facturación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A liquidación de impostos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. NO

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE.

CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas.

CA3.4 Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas.

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

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

CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda.

 Imposto sobre o valor engadido.

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

 Soporte documental e informático das operacións de compravenda.

 Libros de rexistro obrigatorios e voluntarios.

 Declaracións censuais e de operacións con terceiras persoas.

 Obrigas na conservación de documentos e información.

 Aplicacións informáticas para a xestión de almacén.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión de existencias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan.

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

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

CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias.

CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas.

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

CA4.8 Valorouse a importancia dos inventarios periódicos.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipo de existencias.

 Envases e embalaxes.

 Inventarios e verificacións.

 Control e xestión de existencias: procesos administrativos.

 Custo de existencias. Custo unitario.

 Existencias mínimas e óptimas.

 Métodos de valoración de existencias.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Tramitación de cobramentos e pagamentos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa.

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

   CA5.2.1 Formalizáronse cheques

   CA5.2.2 Formalizáronse pagarés

   CA5.2.3 Formalizáronse recibos

   CA5.2.4 Formalizáronse letras de cambio

CA5.3 Valoráronse os procedementos de autorización dos pagamentos.

CA5.4 Valoráronse os procedementos de xestión dos cobramentos.

CA5.5 Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento.

CA5.6 Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado.

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

CA5.8 Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Medios usuais e documentos de cobramento e pagamento usuais.

 Procesos administrativos de cobramento e pagamento. Autorizacións.

 Financiamento de documentos de cobramento a prazo.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva so versarán sobre os seguintes criterios de avaliación:

CA 1.1: Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas ou comercial, e as do de compras.

CA 1.2: Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de productos ou servizos.

CA 1.3: Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda.

CA 1.4: Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe

comercial.

CA 1.5: Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe.

CA 1.6: Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas operacións de compravenda.

CA 1.7: Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais.

CA 1.8: Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.

CA 1.9: Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.

CA 2.1: Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e precisáronse os requisitos formais que deban cumprir.

CA 2.2: Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda.

CA 2.3: Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa relacionados coa compra e a venda.

CA 2.4: Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión.

CA 2.5.1: Formalizouse o pedido.

CA 2.5.2: Formalizouse o albará.

CA 2.5.3: Formalizouse o pedido.

CA 2.7: Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías.

CA 2.8: Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os procedementos internos da empresa

CA 2.9: Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de compravenda.

CA 3.2: Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE.

CA 3.3: Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas.

CA 3.5: Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en relación co IVE.

CA 3.6: Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións efectuadas periodicamente.

CA 3.7: Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información.

CA 4.1: Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas de produción, comerciais e de servizos

CA 4.2: Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan.

CA 4.3: Describíronse os procedementos administrativos de recepción, almacenamento, distribución interna e expedición de existencias.

CA 4.4: Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos correspondentes.

CA 4.5: Identificáronse os métodos de control de existencias.

CA 4.6: Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas.

CA 5.1: Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa.

CA 5.2.1: Formalizáronse os cheques.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 5.2.2: Formalizáronse os pagarés.

CA5.2.3: Formalizáronse os recibos.

CA5.2.4: Formalizáronse as letras de cambio

CA 5.5: Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento.

CA 5.6: Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado.

CA 5.7: Identificáronse as características básicas e o funcionamento dos pagamentos por internet.

CA 5.8 : Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para poder aprobar o Módulo:

O proceso de ensinanza-aprendizaxe prográmase, fundamentalmente, baseándose nunha serie de actividades de aprendizaxe individual, traballo

en parellas ou en grupo, sesenvolvendo as capacidades de comprensión, análise, relaciñon, busca e manexo de información. Estas actividades

compleméntase coas explicacións por parte do docente, así como con exposicións e debates de aula do alumnado.

O proceso de avaliación do módulo será contínuo. Os instrumentos de avaliación a utilizar para medir o nivel de adquisición das capacidades polos

alumnos/as e asignar a cualificación a cada un deles, serán os seguintes:

A) PROBA ESCRITA (tipo examen) valorarase cun 70% da cualificacióne constará de parte teórica e de parte práctica sobre os contidos do

módulo:

- Parte teórica, poderá incluír cuestións de diferente tipo: de conceptos, test, de elección, de resposta curta e/ou de desenvolvemento, sobre

cuestións relacionadas cos contidos dos módulo.

- Parte práctica: realizaranse un o varios supostos onde o alumnado teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta

programación.

Cada unha destas probas cualificarase sobre 10 sendo preciso acadar un mínimo de 5 en cada unha delas para superar a proba.

A nota final do módulo será o promedio da cualificación obtida nas dúas partes.

B)TRABALLOS E PROXECTOS: Valorarase cun 20% da cualificación:

Valoraránse as actividades realizadas diariamente, estas actividades estarán relacionadas con actividades propostas en cada unha das unidades

didácticas e a presentación correcta de traballos.

Cando a profesora, detecte copia ou plaxio nos traballos presentados polos alumnos/as ou o incumprimento da presentación ou data de entrega,

invalidará a porcentaxe da nota, e o 100% da mesma virá de probas obxectivas especialmente preparadas para os casos e baseadas nos mínimos

esixibles.

A cualificación dos traballos e proxectos será tida en conta sempre e cando se supere a proba escrita.

C)  Traballos que se fagan como reforzo do tema, valorarase cun 10%.

Si un alumno/a non pudese facer a proba do exame, so se lle repetirá se a falta de asistencia está debidamente xustificada. Se non é o caso so

fará unha proba de exame o día da recuperación.

A AVALIACIÓN DO MÓDULO ESTARÁ APROBADA SI O ALUMNO/A OBTEN A CUALIFICACIÓN IGUAL OU SUPERIOR A 5 PUNTOS.

A CUALIFICACIÓN FINAL OBTERASE COA MEDIA DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS.

Criterios de cualificación en caso de confinamento:

- En caso de confinamentos parciais -se parte do alumnado  ou a docente están confinados- manteranse os criterios de cualificación arriba

indicados.
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- En caso de confinamento total manteranse os criterios de cualificación arriba indicados coa variación nas porcentaxes que se indican a

continuación:

A) 50% da nota corresponde a tarefas realizadas na aula virtual: exercicios, supostos prácticos, busca de información e outras actividades

plantexadas. As actividades propostas serán obrigatorias para acadar a cualificación positiva. Tamén será imprescindible presentalas no prazo

indicado.

B) 50% corresponde á proba escrita sobre os contidos da materia, que consistirá nunha ou varias probas escritas e/ou supostos prácticos, que se

desenvolverán a través da aula virtual ou de Cisco Webex.

É necesario acadar un mínimo dun 50% da nota máxima en cada unha das partes para obter unha cualificación positiva.

Criterios de cualificación en caso de confinamento:

- En caso de confinamentos parciais -se parte do alumnado  ou a docente están confinados- manteranse os criterios de cualificación arriba

indicados.

- En caso de confinamento total manteranse os criterios de cualificación arriba indicados coa variación nas porcentaxes que se indican a

continuación:

A) 50% da nota corresponde a tarefas realizadas na aula virtual: exercicios, supostos prácticos, busca de información e outras actividades

plantexadas. As actividades propostas serán obrigatorias para acadar a cualificación positiva. Tamén será imprescindible presentalas no prazo

indicado.

B) 50% corresponde á proba escrita sobre os contidos da materia, que consistirá nunha ou varias probas escritas e/ou supostos prácticos, que se

desenvolverán a través da aula virtual ou de Cisco Webex.

É necesario acadar un mínimo dun 50% da nota máxima en cada unha das partes para obter unha cualificación positiva.

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

 O alumnado que non aprobe a materia de cada trimestre nas distintas avaliacións parciais, poderá recuperala mediante proba teórico-práctica na

avaliación seguinte, tamén de maneira parcial. No terceiro trimestre a recuperación será previa á nota da terceira avaliación.

O alumnado que a final de curso, despois da terceira avaliación, teña algunha parte suspensa, irá a un exame final.

Para aprobar a materia necesitará obter unha nota de cinco puntos sobre dez.

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

A proba de avaliación extraordinaria será un exame teórico-práctico sobre contidos de todo o curso e dividido por unidades formativas.A nota

mínima para aprobar o exame será de cinco puntos sobre dez.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Mensualmente realizaráse unha valoración da evolución da programación.

Ao final de curso realizaráse unha valoración global.

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No inicio do curso escolar, realizaranse actividades para valorar de forma rápida os coñecementos previos do grupo e tamén se usará a técnica de

brainstorming para detectar entre o alumnado aqueles desfases curriculares, que fagan necesaria unha atención especializada en algún aspecto

concreto da proposta educativa.

Así mesmo pediráselle ó alumnado que cubra unha folla para coñecer os seus estudios previos, a forma de acceso ó ciclo formativo, a súa

experiencia profesional e os seus intereses e expectativas.

Ademais, na reunión de avaliación inicial co equipo docente do grupo, e especialmente a través do titor, obterase información relevante para iniciar

o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.

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

Unha vez realizados os sondeos e probas iniciais e despois de celebrada a reunión do equipo de profesores que imparten docencia ó grupo xunto

co titor, estableceránse actividades de reforzo (actividades de repaso para realizar na casa ou no aula, novas explicacións con casos prácticos

máis simples, tamén actividades de ampliación para alumnado que supere con facilidade o programado e proposto  na aula.) adaptadas ás

característics especiais de cada alumno.

Para os alumnos con problemas de motivación realizaránse actividades que desperten a súa interese e faciliten a súa participación na clase.

Este curso temos na aula un alumno que ten unha importante deficiencia visual.

A ONCE  proporcionou ao profesorado unha serie de recomendacións e pautas que se seguirán á hora de impartir clases.

A continuación se relacionan os principais aspectos a ter en conta.

ORIENTACIONES GENERALES PARA PROFESORES DE ALUMNOS DEFICIENTES VISUALES.

ASPECTOS DIFERENCIALES Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS:

1.- PERCEPCIÓN ANALÍTICA DE LA REALIDAD

- RESPETAR SU RITMO MAS LENTO

- DARLE MÁS TIEMPO PARA LAS TAREAS Y LOS EXÁMENES

2.- LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN

- VERBALIZAR MÁS. LEER EL ENCERADO.

- HACER DESCRIPCIONES
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- HACERLE DEMOSTRACIONES DE FORMA INDIVIDUAL

3.- DIFICULTAD PARA INTERRELACIONAR

- DIRIGIRSE VERBALMENTE A MENUDO AL ALUMNO/A

- PREGUNTARLE

- TENERLE EN CUENTA

- CONSEGUIR QUE HAGA SUS PROPIAS DEMANDAS

- IDENTIFICARNOS

- NATURALIDAD EN EL TRATO

4.- DIFICULTAD PARA CONTROLAR Y DOMINAR EL ESPACIO

- AL PRINCIPIO AYUDARLE SI LO PRECISA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y EN LOS RECORRIDOS.

5.- LIMITACIÓN PARA APRENDER POR OBSERVACIÓN.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

- DICTARLE O VERBALIZAR  EL PROFESOR O SUS COMPAÑEROS.

- LOS APUNTES ENTREGARLOS  PEN O CORREO ELECTÓNICO PARA IMPRIMIR EN BRAILLE. (DOC WORD O EXCEL)

- DEMOSTRACIONES INDIVIDUALES

APUNTES/EXÁMENES:

- EN BRAILLE:   MANDARLOS A TRASCRIBIR EN BRAILLE A LA ONCE .

- CDL@ONCE.ES INDICANDO ALUMNBO, AREA Y FECHA EN QUE SE NECESITAN

- ORALES. DICTARLES LOS ENUNCIADOS.

- EN PEN EN FORMATO WORD, TABLAS EN EXCEL O DOCUMENTO EDICO

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadán e saiban comportase de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional.

Tendo en conta a grande importancia que teñen os temas transversais para ou desenvolvemento integral e persoal do alumnado así como para un

proxecto de sociedade máis libre e respectuosa tratarase de:

Educar para a igualdade de oportunidades entre ambos os dous sexos:

-Procurando non utilizar unha linguaxe sexista.

-Favorecendo a participación equitativa dás alumnas e alumnos.

-Repartindo roles, traballos e responsabilidades. Formando grupos ou parellas.

Fomentar a Educación do consumidor:

-Coñecendo e defendendo axeitadamente os dereitos e obrigas dous cidadáns como usuarios dous servizos públicos.

-Utilizar con respecto, conservar e usar responsablemente os servizos públicos.
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-Detectar e denunciar ás deficiencias nos servizos públicos e ofrecer posibles solucións. Manter unha actitude crítica ante o uso incorrecto dos

mesmos.

Educar moral e cívicamente:

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

-Solidarizándonos ante a repartición dos recursos entre ás diferentes Comunidades Autónomas e entre os distintos Estados da Unión Europea.

-Sensibilizándonos cos problemas sociais, recoñecendo o papel que xogan ás Administracións Públicas como elemento de superación dos

mesmos.

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

-Rexeitadando as actitudes e condutas que poñen en perigo os dereitos e liberdades dos cidadáns.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización de visitas a empresas e organismos e actividades programadas polo centro.

Se é posible visitar algunha empresa onde nos ensinen ou proceso comercial que desenvolven.

Recollida de información en empresas e organismos públicos.

10.Outros apartados

10.1) ADAPTACIONS DA PROGRAMACION DIDACTICA DEBIDO A COVID 19

De acordo coas normativas específicas marcadas para a COVID-19 pola Consellería de Educación, publicadas con datas 30/07/2020, 31/08/2020

e recomendacións posteriores, usarase a aula virtual do centro e a teledocencia a través das plataformas oficiais postas a disposición do alumnado

pola Consellería de Educación nos seguintes casos:

A)

- Cando se suspenda a actividade presencial no conxunto da aula.

- Cando o profesor/a estea confinado, pero non de baixa, no seu domicilio.

Impartiranse clases, de non máis de 30 minutos por videochamada, nas que se explicarán os contidos teorico- prácticos da materia. Farase a

través da plataforma de videoconferencia institucional (Webex), que permite a interacción en tempo real. Tamén se usará a  aula virtual do centro

para determinar as tarefas a realizar polo alumnado, garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e a avaliación continua, así como para

compartir recursos didácticos e teórico-prácticos.

O profesorado e o alumnado pactarán con antelación a hora de conexión, respectando ao máximo o horario establecido polo centro para dito fin. O

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

As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso.

B) Cando un ou varios alumnos/as estean confinados/as na casa e o resto do alumnado do grupo sigan en presencial, as clases continuarán a

través da aula virtual habilitada, programándose as sesións de videoconferencia que se estimen necesarias para o seguimento da materia.

Os criterios de avaliación serán os fixados no apartado 5 da Programación.
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