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

O ámbito produtivo baséase nas Pequenas e Medianas empresas, e fundamentalmente nas do sector servizos, que realizan tódalas funcións de

carácter administrativo, polo que o curriculo adáptase nunha gran parte ás necesidades destas empresas, seguindo as diferentes etapas ou fases

do ciclo de actividade, dende o comenzo, cando necesitan organizar a súa contabilidade ata que rematan o exercicio económico, coa presentación

das súas contas anuais.

O Módulo Profisional Técnica Contable recolle na súa temática unha disciplina fulcral no título de Técnico en Xestión Administrativa, tal como é a

Contabilidade; tén continuidade con aplicación informática no segundo curso co Módulo Tratamento da Documentación Contable.

A Contabilidade, en sentido xenérico constitúe un conxunto de coñecementos que teñen que ver coa realidade económica desde as unidades máis

simples a aquelas que constitúen organización económicas mais complexas. Este conxunto de coñecementos son elaborados de acordo con unha

metodoloxía científica, co que se pretende xerar unha información económico-financeira sobre o estado do patrimonio ou riqueza e sobre as

vendas ou resultados de cada período das diversas organizacións ou axentes económicos á que se aplique e que forman parte da realidade

económico-social da vida cotidiana das organizacións presentes no noso entorno, abrumadoramente pequena e mediana empresa.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0441_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Elementos patrimoniais das
organizacións económicas

Recoñecer os elementos que integran o patrimonio dunha
organización económica e clasificar en masas patrimoniais

12 7 X

2 Metodoloxía contable Recoñecer a metodoloxía contable tendo en conta a
terminoloxía e os instrumentos contábeis utilizados na
empresa

15 9 X

3 Plan Xeral de Contabilidade de
pequenas e medianas
empresas

Identificar o contido básico do Plan xeral de contabilidade de
pequenas e medianas empresas e interpretar a súa estrutura

9 6 X

4 Contabilización dos feitos
económicos básicos da
empresa

Cllasificar contablemente feitos económicos básicos,
aplicando a metodoloxía contábel e os criterios do
PXCPEMES.

105 66 X

5 Operacións de contabilización
mediante aplicacións
informáticas

Realizar operacións de contabilización mediante aplicacións
informáticas específicas e valorar a súa eficiencia na xestión
do plan de contas

18 12 X

Total: 159

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 Elementos patrimoniais das organizacións económicas 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, e clasifícaos en masas patrimoniais. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Contextualización da empresa e a súa actividade económica. 4,011.1 Definir o concepto de actividade económica e de empresa.

1.2 Comprender o concepto de beneficio empresarial.

1.3 Diferenciar os distintos tipos de empresas atendendo a diversos criterios
de clasificación das mesmas.

O patrimonio, elementos patrimoniais e contas. 4,022.1 Entender a necesidade da contabilidade.

2.2 Aprender a determinar o patrimonio.

2.3 Identificar e relacionar cada conta co elemento patrimonial que
representa.

Activo e pasivo dunha empresa e o seu equilibrio patrimonial 4,033.1 Diferenciar as contas activas das pasivas.

3.2 Entender a necesidade do equilibrio patrimonial.

3.3 Aprender a elaborar un inventario como representación do patrimonio.

12TOTAL

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 CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. PE.1 - PE.1 - Cuestionario teórico-práctico
sobre o ciclo económico.

•

S 15 CA1.2 Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto,
gasto e pagamento, e ingreso e cobramento.

PE.2 - PE.2 - Cuestionario sobre os
conceptos económico-financeiros.

•

S 10 CA1.3 Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación
habituais.

PE.3 - PE.3 - Cuestionario sobre a tipoloxía
empresarial.

•

S 15 CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial. PE.4 - PE.4 - Cuestionario teórico-práctico
sobre os concetos relativos ao patrimonio.

•

S 15 CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o
patrimonio neto.

PE.5 - PE.5 - Exercicio práctico sobre a
clasificación dos elementos patrimoniais en
masas patrimoniais.

•

S 15 CA1.6 Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade
empresarial.

PE.6 - PE.6 - Exercicio teórico-práctico
sobre o patrimonio empresarial e o ciclo
económico

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. LC.1 - LC.1 - Proba práctica sobre a
ordenación dun listado de elementos
patrimoniais.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade empresarial: Actividade económica. Empresa: concepto e tipos. Ciclo económico da empresa

 Patrimonio empresarial e contabilidade: Elementos patrimoniais. Masas patrimoniais.

 Activo, pasivo e patrimonio neto dunha empresa.

 Equilibrio patrimonial.

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)

4,0Contextualización da
empresa e a súa actividade
económica. - Trátase de
considerar a empresa como
unidade económica, a
finalidade de obtención de
beneficio, así como a
tipoloxía da mesma.

Presentación da
actividade. Explicación
teórica dos contidos.
Mapa conceptual
fulcral. Exercicios, a
título de exemplo,
resoltos polo profesor.
Elaboración dos
propios apuntamentos
en base á explicación
do
profesor.

• Elaboración dos
propios apuntamentos
en base á explicación
do profesor. Recoller no
seu caderno os
esquemas ou guías de
aprendizaxe e
exemplos resoltos
relacionados co contido
que corresponda.
Realización de
exercicios na aula ou
fóra dela. Corrección na
aula das actividades
propostas polo
profesor.

• Os esquemas ou guías,
o mapa conceptual e os
exemplos e exercicios
resoltos pasan a formar
parte do material
complementario do
alumno.

• Libro de texto;
esquemas escritos na
pizarra ou presentados
en power point; material
fotocopiado (artigos
diversos...); exercicios
resoltos; exercicios
propostos.

• PE.1 - PE.1 -
Cuestionario teórico-
práctico sobre o ciclo
económico.

•

PE.2 - PE.2 -
Cuestionario sobre os
conceptos económico-
financeiros.

•

PE.3 - PE.3 -
Cuestionario sobre a
tipoloxía empresarial.

•

4,0O patrimonio, elementos
patrimoniais e contas. -
Trátase de considerar o
patrimonio como un todo e
a súa composición
desglosada nos seus
elementos.

Presentación da
unidade. Explicación
teórica con esquemas
guía e presentación do
correspondente mapa
conceptual. Realización
de exemplos resoltos
que contemplen os
contidos desenvoltos
na unidade proposta de
exercicios a resolver
polo alumno.
Corrección dos
exercicios.

• Resolve os exercicios
propostos e rectifica os
erros detectados na
solución dos mesmos
polo profesor na aula.
Repasa os contidos
teóricos explicados na
aula. En calquer
momento pode ser
requerido polo profesor
a desenvolver unha
resposta adecuada á
unha cuestión concreta

• Os esquemas-guía; o
mapa conceptual, os
exemplos, así como os
exercicios en borrador
e correxidos pasan a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto;
esquemas-guía e mapa
conceptual presentado
na pizarra ou por
medios informáticos.
Exercicios elaborados
polo profesor ad hoc e
outros tomados de
publicacións diversas.
Cadro de contas
facilitado polo profesor.
Calculadora.

• PE.4 - PE.4 -
Cuestionario teórico-
práctico sobre os
concetos relativos ao
patrimonio.

•

PE.5 - PE.5 - Exercicio
práctico sobre a
clasificación dos
elementos patrimoniais
en masas patrimoniais.

•
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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)

4,0Activo e pasivo dunha
empresa e o seu equilibrio
patrimonial - Trátase de
considerar o desglose do
patrimonio da empresa nas
súas diferentes masas
patrimonias que expresan o
equilibrio patrimonial e asúa
represntación no inventario.

Presentación da
actividade. Explicación
teórica. Elaboración do
mapa conceptual.
Exemplos resoltos de
cuestións relacionadas
cos contidos da
actividade. Facilita o
deseño do balance de
situación. Exemplos
propostos. Corrección
dos mesmos previa
resolución polo alumno

• Toma nota dos apuntes
explicados de forma
oral ou escritos na
pizarra polo profesor.
Resolve os  exercicios
propostos polo profesor
e corrixe os mesmos
atendendo á solución
proposta polo profesor.
Repasa os
apuntamentos e notas
correspondentes á
actividade.

• Os apuntamentos,
esquemas e notas,
xunto con os exercicios
propostos e resoltos
debidamente
correxidos, pasa a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto;
apuntamentos de aula;
cadros de balance
facilitados polo profesor
ou elaborados na
propia aula; exemplos e
execicios propios do
profesor ou tomados de
autores diversos.

• LC.1 - LC.1 - Proba
práctica sobre a
ordenación dun listado
de elementos
patrimoniais.

•

PE.6 - PE.6 - Exercicio
teórico-práctico sobre o
patrimonio empresarial e
o ciclo económico

•

12,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Metodoloxía contable 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados na empresa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Asociación de elementos patrimoniais coa terminoloxía do Plan
Xeral de Contabilidade da Pequena e Mediana Empresa
(PEMES)

2,011.1 Recoñer o concepto de conta e os seus tipos.

1.2 Clasificar contábelmente feitos económicos básicos.

Entender o método de contabilización por partida dobre. 3,022.1 Reflexar feitos contábeis considerando a teoría do cargo e abono.

2.2 Reflexar feitos contábeis seguindo os principios da partida dobre.

Os libros contábeis. 2,033.1 Reflexar a normativa legal referida aos libros contábeis.

3.2 Reflexar feitos contábeis nos libros Diario e Maior atendendo á súa
disposición gráfica e aos documentos que correspondan.

3.3 Precisar a función do balance de comprobación e as súas normas de
elaboración

Identificación das diferentes contas de ingresos e gastos. 8,044.1 Diferenciar feitos contábeis.

4.2 Entender a distinta relevancia patrimonial das contas de balance e de
xestión

4.3 Distinguir gastos, ingresos e adquisicións.

4.4 Distinguiras etapas do ciclo contable

4.5 Desglosar as distintas etapas de regularización-peche.

15TOTAL

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 10 CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación
española.

PE.1 - PE.1 - Proba teórica sobre as fases
do ciclo contábel.

•

S 15 CA2.2 Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos
patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e identificouse a súa estrutura.

PE.2 - PE.2 - Proba práctica sobre a
representación contábel do elementos
patrimoniais.

•

S 10 CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por
partida dobre.

PE.3 - PE.3 - Exercicio práctico sobre ao
método da partida doble.

•

S 10 CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das
modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

PE.4 - PE.4 - Exercicio práctico sobre a
teoría do cargo e o abono.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.5 Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico
para a identificación de erros e omisións nas anotacións das contas.

PE.5 - PE.5 - Proba práctica sobre o
balance de sumas e saldos.

•

S 10 CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. PE.6 - PE.6 - Exercicio práctico sobre
ingresos e gastos.

•

S 15 CA2.7 Definiuse o concepto de resultado contable. PE.7 - PE.7 - Proba práctica sobre o
resultado de un exercicio económico.

•

S 10 CA2.8 Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. PE.8 - PE.8 - Proba práctica sobre apertura
e peche da contabilidade de unha empresa.

•

S 15 CA2.9 Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias,
e da memoria.

LC.1 - LC.1 - Proba práctica sobre a
ordenación dos elementos patrimoniais en
contas anuais.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Operacións mercantís desde a perspectiva contable.

 Teoría das contas: concepto, estrutura e tipos de contas.

 Método por partida dobre.

 Libros contables.

 Desenvolvemento do ciclo contable.

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)

2,0Asociación de elementos
patrimoniais coa
terminoloxía do Plan Xeral
de Contabilidade da
Pequena e Mediana
Empresa (PEMES) -
Trátase de reflexar
contablemente as
operación mercantís que
realiza a empresa en base
aos documentos mercantís.

Presentación da
actividade. Explicación
teórica. Mapa
conceptual. Síntese de
contidos. Numerosos
exemplos de
contabilización, resoltos
de forma
individualizada.
Proposta de exercicios
que se resolverán na
súa maioría na aula coa
participación do
alumno.

• Resolve numerosos
exercicios propostos
polo profesor, de forma
individual na súa propia
libreta de raballo, en
grupos de 3 ou 4
membros e
respondendo na pizarra
a exemplos
prantexados, para isto,
polo profesor

• Os nuerosos exemplos,
exercicios e casos
propostos coas
solucións
correspondentes pasan
a formar parte do
material
complementario de
estudo.

• Libro de texto;
apuntamentos de aula,
de pizarra, fotocopias
ou presentacións en
power point.

• PE.2 - PE.2 - Proba
práctica sobre a
representación contábel
do elementos
patrimoniais.

•

3,0Entender o método de
contabilización por partida
dobre. - Trátase de
desenvolver a teoría do
cargo e abono aplicábeis a
cada caso e contabilizar
seguindo o método de
partida dobre.

Presentación da
actividade. Explicación
teórica. Mapa
conceptual. Numerosos
exemplos resoltos
aplicando a teoría de
forma secuencial.
Proposta de exercicios
para resolver.

• Toma nota das
exlicacións, expresadas
de forma oral ou
recollidas en distintos
documentos, relativas
ao tema obxecto de
estudo. Resolve os
exercicios propostos e
corrixe os erros
detectados.

• As explicacións, notas,
exercicios resoltos e
debidamente correxidos
e aclaracións do
profesor, pasan a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto,
exemplos, exercicios
resoltos e documentos
contábeis.

• PE.3 - PE.3 - Exercicio
práctico sobre ao método
da partida doble.

•

PE.4 - PE.4 - Exercicio
práctico sobre a teoría
do cargo e o abono.

•
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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)

2,0Os libros contábeis.  -
Identificación dos libros
contábeis, tipos, funcións e
diferenciar entre os
obrigatorios e non
obrigatorios.

Presentación da
actividade. Explicación
teórico-descriptiva do
tema. Mapa conceptual:
esquema. Realización
de supostos contables
que se recollen nos
Libros de contabilidade

• Realiza exercicios de
contabilidade pasando
os apuntes contábeis
aos Libros oficiais que
correspondan: Diaro,
Maior e Balances, que
poden ser reprodución
exacta dos mesmos ou
ben deseñados na
pizarra e caderno do
alumno seguindo a
estrutura recollida no
PXCPEMES.

• Os exercicios
realizados nos
documentos oficiais
formarán parte do
material
complementario de
estudo.

• Libro de texto;
PXCPEMES ou
documentos
específicos para o
tema; apuntamentos
esquemáticos
facilitados polo
profesor.

• PE.5 - PE.5 - Proba
práctica sobre o balance
de sumas e saldos.

•

8,0Identificación das diferentes
contas de ingresos e
gastos. - Consideración dos
distintos tipos de contas
para a elaboración das
contas de resultados e dos
balances correspondentes.

Presentación da
actividade. Explicación
teórica de cada conta e
da súa clasificación
contable. Mapa
conceptual. Exposición
de numerosos
exemplos, mesmo
reiterativos. Proposta
de numerosos
exercicios a resolver
polo alumno.
Corrección dos
exercicios propostos.

• Realiza os exemplos
expostos polo profesor
completando os
mesmos con
anotacións teórico-
prácticas
que vaia aportando o
profesor. Resolve os
exercicios propostos,
algúns na aula e outros
fóra dela; corrixe os
erros detectados cando
son resoltos na aula
polo profesor.

• Os esquemas teórico-
prácticos, os exemplos
e os exercicios
correxidos, pasan a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto;
apuntamentos de aula;
exemplos e exercicios
resoltos

• LC.1 - LC.1 - Proba
práctica sobre a
ordenación dos
elementos patrimoniais
en contas anuais.

•

PE.1 - PE.1 - Proba
teórica sobre as fases do
ciclo contábel.

•

PE.6 - PE.6 - Exercicio
práctico sobre ingresos e
gastos.

•

PE.7 - PE.7 - Proba
práctica sobre o
resultado de un exercicio
económico.

•

PE.8 - PE.8 - Proba
práctica sobre apertura e
peche da contabilidade
de unha empresa.

•

15,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Plan Xeral de Contabilidade de pequenas e medianas empresas 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cáracter regulamentario do PXCPEMES 2,011.1 Comprender a necesidade de normalización e harmonización contábel.

1.2 Diferenciar no PXCPEMES os seus apartados preceptivos dos non 1
Cáracter regulamentario do PXCPEMES 2,0 vinculantes.

Principios e normas contábeis. 3,022.1 Precisar as definicións e relacións contábeis fundamentais establecidas .

2.2 Codificar as contas do PXCPEMES.

Proceso de regularización e Contas Anuais. 4,033.1 Identificar e precisar o concepto de Contas Anuais.

9TOTAL

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 5 CA3.1 Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC). PE.1 - Cuestionario sobre as características
legais do PXCPEMES.

•

S 5 CA3.2 Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. PE.2 - Cuestionario sobre o PXCPEMES
como harmonizador dos apuntamentos
contáveis.

•

S 10 CA3.3 Identificáronse as partes do PXC-PEME. PE.3 - Proba práctica sobre as diferentes
partes que compoñen o PXCPEMES.

•

S 10 CA3.4 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME. PE.4 - Cuestionario sobre a clasificación do
PXCPEMES en obrigatorio e non
obrigatrorio.

•

S 10 CA3.5 Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan. PE.5 - Cuestionario sobre os principios
contáveis

•

S 15 CA3.6 Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na
asociación e na desagregación da información contable.

PE.6 - Cuestionario sobre a codificación
contable

•

S 15 CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-
PEME.

PE.7 - Exercicio práctico sobre a
codificación dos diferentes elementos
patrimoniais

•

S 15 CA3.8 Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. PE.8 - Proba sobre as contas que
conformanas contas anuais.

•

S 15 CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos patrimoniais. PE.9 - Exercicio práctico sobre a
codificación dos elementos patrimoniais

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normalización contable: o plan xeral de contabilidade.

 Marco conceptual do PXC: principios contables.

 Normas de rexistro e valoración.

 Contas anuais.

 Cadro de contas.

 Definicións e relacións contables.

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)

2,0Cáracter regulamentario do
PXCPEMES - Trátase de
considerar as normas
contábeis como
reguladoras das contas das
empresas.

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórica. Exemplos
relativos aos principios
contables.

• Toma nota dos
esquemas presentados
e desenvolvidos na
pizarra. Resolve as
propostas de exemplos
relacionados cos
principios contables.

• Os esquemas e
exemplos propostos e
resoltos forman parte
do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto.
PXCPEMES.
Apuntamentos do
profesor.

• PE.1 - Cuestionario
sobre as características
legais do PXCPEMES.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre o PXCPEMES
como harmonizador dos
apuntamentos contáveis.

•

PE.3 - Proba práctica
sobre as diferentes
partes que compoñen o
PXCPEMES.

•

PE.4 - Cuestionario
sobre a clasificación do
PXCPEMES en
obrigatorio e non
obrigatrorio.

•

3,0Principios e normas
contábeis. - Consideración
dos principios e normas
contábeis como forma de
facer comprensible e
uniforme a información
contábel.

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórica, con exemplos
de cada unha das
partes.

• Toma nota do esquema
explicativo, recollido na
pizarra ou facilitado en
anotacións
complementarias que
correspondan segundo
a orientación do
profesor. Resolve as
cuestións plantexadas
para cada unha das
explicacións.

• Os esquemas
facilitados ao alumno,
así como os
documentos contábeis
e casos resoltos pasan
a formar parte do
material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas e apuntamentos
de aula.

• PE.5 - Cuestionario
sobre os principios
contáveis

•

PE.6 - Cuestionario
sobre a codificación
contable

•

PE.7 - Exercicio práctico
sobre a codificación dos
diferentes elementos
patrimoniais

•

4,0Proceso de regularización e
Contas Anuais. -
Comprensión do proceso
de regularización e
identificación das Contas
Anuais

Presentación da
actividade. Mapa
conceptoal. Explicación
teórica e exemplos
resoltos

• Recollerá na súa libreta
os apuntamentos que
se expoñan na aula e
atenderá ás
explicacións de
diferentes casos xa
resoltos de elaboración
de contas anuais, así
como de unha lectura
simple das mesmas.

• Os documentos oficiais
das contas anuais, así
como os exemplos
explicativos do
profesor, pasarán a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; apuntes
de aula e documentos
oficiais de contas
anuais

• PE.8 - Proba sobre as
contas que conformanas
contas anuais.

•

PE.9 - Exercicio práctico
sobre a codificación dos
elementos patrimoniais

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Contabilización dos feitos económicos básicos da empresa 105

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Contas patrimoniais 10,011.1 Identificar as contas de balance e codificar cada unha delas.

Contas de xestión 10,022.1 Identificar as contas de xestión e codificar cada unha delas.

Cargo e abono de contas segundo o PXCPEMES 5,033.1 Identificar as contas que se cargan.

3.2 Identificar as contas que se aboan.

Anotación no Libro Diario e Maiores das compras 10,044.1 Comprender o significado que o PXCPEMES asigna ás compras.

4.2 Comprender o pagamento inmediato, a crédito e anticipado

4.3 Distinguir tipos de desconto e envases con ou sin faculdade de
devolución

4.4 Distinguir gastos asociados ás compras.

Anotación no Libro Diario e Maiores das vendas 10,055.1 Comprender o significado que o PXCPEMES asigna á vendas.

5.2 Comprender o cobro inmediato, a crédito e anticipado

5.3 Distinguir tipos de desconto e envases con ou sin faculdade de
devolución

5.4 Distinguir gastos asociados ás vendas.

As existencias 10,066.1 Comprender a especificidade do Grupo 3 do PXCPEMES.

6.2 Coñecer diferentes métodos de contabilización de existencias.

6.3 Coñecer os diferentes métodos de valoración de existencias.

6.4 Comprender o proceso de regularización das existencias.

Os gastos 10,077.1 Comprender as operacións económicas de gastos de xestión.

7.2 Determinar as contas que representas os gastos.

7.3 Comprender a regularización das contas de gastos.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os ingresos 10,088.1 Comprender as operacións económicas de ingresos de xestión.

8.2 Determinar as contas que representan os ingresos.

8.3 Comprender a regularización das contas de ingresos.

O inmobilizado 10,099.1 Diferenciar os distintos tipos de inmobilizado.

9.2 Delimitar os conceptos de depreciación e amortización.

9.3 Comprender a baixa na empresa dun elemeto de inmobilizado.

9.4 Describir os diferentes métodos de amortización

9.5 Contabilizar as altas, baixas e amortización dos elementos de
inmobilizado

Finanzamento da actividade empresarial 10,01010.1 Distinguir as fontes de finanzamento empresariais: propia e allea.

10.2 Comprender a autofinanciación.

10.3 Xustificar o finanzamento alleo.

10.4 Coomprender a contabilización das operacións financeiras.

O ciclo contábel 10,01111.1 Comprender os principios contábeis.

11.2 Comprender as características de seguridade e confidencialidade na
elaboración da contabilidade da empresa

11.3 Comprender as operacións contábeis de regularización

11.4 Comprender a conta de resultados.

11.5 Comprender os balances que recollen as contas de patrimonio.

11.6 Comprender a operación contábel de peche do exercicio.

105TOTAL

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 10 CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións
básicas das empresas.

PE.1 - Proba sobre as contas de gastos e
ingresos.

•

S 10 CA4.2 Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME. PE.2 - Cuestionario sobre os criterios de
codificación contable.

•

S 15 CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC-PEME. PE.3 - Exercicio práctico sobre á aplicación
S 15 ás contas da teoría do cargo e o
abono.

•

S 30 CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. PE.4 - Exercicio práctico sobre asentos
contables

•

S 30 CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico
básico.

PE.5 - Exercicio práctico sobre a
contabilización de un exercicio económico.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.6 - Proba teórica sobre o procedemento
contável.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compra e venda de mercadorías.

 Existencias de mercadorías.

 Outros gastos e ingresos.

 Inmobilizado material: amortización e baixa contable.

 Fontes de financiamento.

 Operacións de fin de exercicio. Pechamento contable.

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)

10,0Contas patrimoniais -
Identifícanse as contas
patrimoniais ou de balance,
así como a súa codificación
segundo o PXCPEMES

Presentación da
actividade. Explicación
teórica con exercicios a
título de exemplo.
Proposta de numerosos
exercicios, reiterativos
que permitan
comprender a teoría
explicada e adquirir
certa mecánica na
resolución de diferentes
supostos.

• Toma nota do esquema
explicativo, dos
exemplos resoltos e
resolve os exercicios
propostos. Corrección
dos exercicios na aula
coa colaboración do
profesor

• O esquema explicativo,
cos exemplos resoltos
do profesor e os
exercicios resoltos
formarán parte do
material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas; apuntamentos
de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

10,0Contas de xestión -
Identifícanse as contas de
xestión e a súa codificación

Presentación da
actividade. Esquema
explicativo. Exemplos
orientativos. Exercicios
propostos sobre cada
unha das contas

• Toma nota do esquema
explicativo. Realiza os
exercicios propostos
polo profesor e corrixe
os erros  detectados na
resolución realizada
polo profesor, por sí
propio ou en
colaboración co alumno
que o fará na pizarra.

• O esquema, exemplos
e casos resoltos
debidamene correxidos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas e apuntamentos
de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•
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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)

5,0Cargo e abono de contas
segundo o PXCPEMES -
Determinación das contas
que se cargan e aboan
segundo o PXCPEMES

Presentación da
actividade. Explicación
teórica por vía de
exemplo. Exercicios
resoltos e propostos ao
alumno para a súa
resolución en solitario
ou en grupo.
Corrección dos
exercicios propostos

• toma nota das
explicación e exemplos
resoltos polo profesor e
realiza os exercicios
propostos, correxindo
os erros detectados
cando se resolven no
encerado.

• Os exercicios
teóricoprácticos e os
propios elaborados polo
alumno e debidamente
correxidos na aula,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo

• Libro de texto. Cadro
de contas.
Apuntamentos
facilitados polo profesor

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0Anotación no Libro Diario e
Maiores das compras -
Anótanse no Libro Diario e
Maiores as operacións de
compras

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórico-práctica do
tema, utilizando
exemplos aclaratorios
da teoría. Proposta de
exercicios a resolver
valéndose dos
exemplos explicados e
resoltos.

• Toma nota dos
apuntamentos e
exemplos explicados.
Resolve os casos
propostos. Corrixe os
erros detectados na
resolución dos
exercicios na aula.

• Os apuntes, esquemas
e exemplos de cada
cuestión, así como os
exercicios correxidos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo

• Libro de texto. Cadro
de contas.
Apuntamentos de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0Anotación no Libro Diario e
Maiores das vendas -
Anótanse no Libro Diario e
Maiores as operacións de
vendas

Presentación da
actividade. Explicación
teórico-práctica, con
exemplos ilustrativos da
actividade. Exercicios a
resolver e
posteriormente
correxidos

• Toma nota dos
apuntamentos de aula,
dos exemplos resoltos
e resolve os exercicios
propostos. Corrixe os
erros detectados no
momento da resolución
dos mesmos na aula
por parte do profesor.

• Os apuntamentos,
exemplos e exercicios
resoltos e correxidos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas; apuntamentos
de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0As existencias - Trátase de
comprender o
funcionamento do almacén
da empresa.

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórica. Exemplos
resoltos. Proposta de
exercicios a resolver.
Corrección dos
exercicios na aula.

• Toma nota dos
apuntamentos da aula
e corrixe os exercicios
a resolver, unha vez
foron detectados coa
axuda do profesor.

• Os apuntamentos de
aula, así como os
exercicios completos
debidamente
correxidos, pasarán a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas, fichas de
almacén e
apuntamentos de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0Os gastos - Trátase de
comprender os gastos de
xestión da empresa

Presentación da
actividade. Explicación
teórico-práctica con
exemplos orientativos.
Proposta de exercicios
a resolver. Corrección
dos exercicios
propostos

• Toma nota dos
¡apuntamentos; resolve
os exercicios propostos
e corrixe o que
corresponda en
atención á solución
proposta polo profesor

• Os apuntamentos e
exercicios realizados e
correxidos, pasarán a
formar parte do material
complementario de
estudo

• Libro de texto; cadro de
contas; apuntamentos
de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•
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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)

10,0Os ingresos - Trátase de
comprender os ingresos de
xestión da empresa

Presentación da
actividade. Explicación
teórico-práctica da
actividade, con
exemplos ilustrativos.
Exercicios propostos.
Corrección dos
exercicios.

• Toma nota dos
apuntamentos
presentados na aula;
resolve os exercicios
propostos e corrixe os
erros coa axuda da
profesora.

• • • PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0O inmobilizado - Trátase de
coñecer os distintos tipos
de inmobilizado da
empresa, así como a súa
alta, baixa e amortización
de cada un dos elementos
de inmobilizado.

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórica. Exemplos
prácticos. Exercicios
resoltos. Exercicios a
resolver en base ás
explicacións teóricas e
exemplos prácticos
resoltos. Resolución
dos exercicios
propostos

• Toma nota dos
apuntamentos de aula;
realiza os exercicios a
resolver e corrixe os
erros correspondentes
na aula coa axuda da
profesora.
profesor.

• Os esquemas,
exemplos e exercicios
resoltos, pasarán a
formar parte do material
complementario de
estudo.

• Libros de texto. Cadro
de contas. Táboas de
amortización.
Apuntamentos de aula

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0Finanzamento da actividade
empresarial - Trátase de
coñecer os diferentes
recursos financeiros dos
que pode dispoñer a
empresa.

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórica con exemplos
sinxelos ilustrativos.
Casos resoltos.
Exercicios propostos.
Correccións dos
exercicios propostos.

• Toma nota dos
apuntamentos de aula;
realiza os exercicios a
resolver e corrixe os
erros correspondentes
na aula coa axuda do
profesor.Toma nota dos
apuntamentos de aula;
realiza os exercicios a
resolver e corrixe os
erros correspondentes
na aula .

• Os apuntamentos e
exercicios resoltos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.Os
apuntamentos e
exercicios resoltos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.Os
apuntamentos e
exercicios resoltos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.v

• Libro de texto; cadro de
contas; apuntamentos
de aula.

• PE.1 - Proba sobre as
contas de gastos e
ingresos.

•

PE.2 - Cuestionario
sobre os criterios de
codificación contable.

•

PE.3 - Exercicio práctico
sobre á aplicación S 15
ás contas da teoría do
cargo e o abono.

•

PE.4 - Exercicio práctico
sobre asentos contables

•

10,0O ciclo contábel - Trátase
de realizar todas as
operacións nnos distintos
libros contables, dende o
inicio ao fin do exercicio

Presentación da
actividade. Mapa
conceptual. Explicación
teórico-práctica con
exemplos orientativos.
Exemplo tipo resolto.
Proposta de exercicios
a resolver. Corrección
dos exercicios
propostos.

• Toma nota dos
apuntamentos de aula;
realiza os exercicios a
resolver e corrixe os
erros correspondentes
na aula.

profesor.

• Os apuntamentos e
exercicios resoltos,
pasarán a formar parte
do material
complementario de
estudo.

• Libro de texto; cadro de
contas; apuntamentos
de aula.

• PE.5 - Exercicio práctico
sobre a contabilización
de un exercicio
económico.

•

PE.6 - Proba teórica
sobre o procedemento
contável.

•

105,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas específicas, e valora a súa eficiencia na xestión do plan de contas. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introdución á aplicación de OFIPRO 4,011.1 Comprender a forma de dar de alta e modificar os dados de unha
empresa

1.2 Comprender a forma de crear e dar de baixa contas e subcontas.

Introdución de asentos 5,022.1 Comprender a forma de engadir un asento contable

2.2 Comprender a forma de modificar ou eliminar partidas contabless

2.3 Comprender a importancia de visualizar asentos contables

2.4 Comprender a forma de introducir asentos contables

Asentos predefinidos 6,033.1 Comprender a utilidade dos asentos predefinidos.

3.2 Comprender a elaboración das plantillas adecuadas a cada caso.

Realización de copias de seguridade 3,044.1 Comprender o proceso de obtención de copias de seguridade.

4.2 Comprender a importancia de seguer os protocolos estabelecidos na
empresa.

18TOTAL

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 10 CA5.1 Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan
da documentación soporte, seguindo os procedementos establecidos.

LC.1 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 15 CA5.2 Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos,
seguindo os procedementos establecidos.

LC.2 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 15 CA5.3 Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

LC.3 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 10 CA5.4 Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente. LC.4 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 15 CA5.5 Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os
procedementos establecidos.

LC.5 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 10 CA5.6 Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de
acordo coa natureza económica da operación.

LC.6 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.7 Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación,
recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de atención á clientela da
empresa creadora do software.

LC.7 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

S 5 CA5.8 Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos
respectivos, así como da colección de apuntamentos predefinidos.

LC.8 - a práctica na aplicación de OFIPRO•

S 10 CA5.9 Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como
a xestión administrativa da copia de seguridade, nun tempo axeitado e cos métodos
apropiados.

LC.9 - Proba práctica na aplicación de
OFIPRO

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión das partidas contables nunha aplicación informática.

 Operacións de mantemento básico de aplicacións

 Asentamentos predefinidos.

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)

4,0Introdución á aplicación de
OFIPRO - Explícanse os
fundamentos mínimos do
manexo da aplicación.

LC.1 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.2 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.7 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

5,0Introdución de asentos -
Introducir feitos contábeis
na aplicación

LC.3 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.4 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.6 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.7 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

6,0Asentos predefinidos -
Elaborar asentos
predefinidos mediante
plantillas adecuadas.

LC.5 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.6 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.7 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

3,0Realización de copias de
seguridade - Elaborar
copias de seguridade dos
dados rexistados.

LC.7 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.8 - a práctica na
aplicación de OFIPRO

•

LC.9 - Proba práctica na
aplicación de OFIPRO

•
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18,0TOTAL
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MINIMOS ESIXIBLES

O proceso de ensinanza-aprendizaxe programarase, fundamentalmente, basándose na realización dunha serie de actividades de aprendizaxe (de

forma individual e/ou en grupos) que pretende propiciar a iniciativa do alumnado e o proceso de autoaprendizaxe desenvolvendo capacidades de

comprensión e análise, de relación e de busca e manexo da información e que intentan, ademáis, conectar a aula co mundo real, as empresas,

profesionáis e organismos administrativos que conforman o entorno profesional e de traballo do técnico que se quere formar. Complementándose

estas actividades con  explicacións do profesor, e con exposicións e debates dos alumnos.

1.4. Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.

1.5. Identificáronse as masas patrimoniáis que integran o activo, o pasivo esixible e o patrimonio neto.

1.7. Ordenouse en masas patrimoniáis un conxunto de elementos patrimoniais.

2.2. Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e

identificouse a súa estrutura

4.2. Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.

4.5. Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.

1.1.- Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial

2.1.- Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación española.

2.3.- Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre

2.4.-Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais

3.1.-Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC).

3.2.-Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable.

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas.

4.3.-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXCPEME.

4.4.- Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.1

1.1.- Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial

1.4.-Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.

1.5.-Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o patrimonio neto.

1.6.-Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade empresarial.

1.7.-Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais.

2.1.-Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación española.

2.2.-Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e

identificouse a súa estrutura.1

2.4.-Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais.

2.8.-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura.

2.9.-Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria.

1.2.-Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento

 1.5.-Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o patrimonio neto

2.6.-Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos.

2.7.-Definiuse o concepto de resultado contable.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2.8.-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura.

2.9.-Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria.

3.6.-Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na asociación e na desagregación da información contable.

3.7.-Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criteriosdo PXC-PEME.

3.8.-Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME.

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas

4.4.-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.1

1.3.-Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación habituais

4.2.-Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.

4.6.-Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

5.1.-Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos.

5.2.-Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos, seguindo os procedementos establecidos.

5.3.-Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.4.-Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente.

5.5.-Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.6.-Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de acordo coa natureza económica da operación.

5.7.-Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación, recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de

atención á clientela da empresa creadora do software.

5.8.-Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos respectivos, así como da colección de apuntamentos

predefinidos.

5.9.-Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como a xestión administrativa da copia de seguridade, nun

tempo axeitado e cos métodos apropiados.

1.2.-Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento.

2.5.-Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico para a identificación de erros e omisións nas anotacións

das contas.

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas.

5.1.-Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos.

5.2.-Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos, seguindo os procedementos establecidos.

5.3.-Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

4.2.-Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.

4.3.-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXCPEME.

4.4.-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.1

4.6.-Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

5.1.-Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos.

5.2.-Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos, seguindo os procedementos establecidos.

5.3.-Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.4.-Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente.

5.5.-Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.6.-Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de acordo coa natureza económica da operación.
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5.7.-Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación, recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de

atención á clientela da empresa creadora do software.

5.8.-Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos respectivos, así como da colección de apuntamentos

predefinidos.

5.9.-Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como a xestión administrativa da copia de seguridade, nun

tempo axeitado e cos métodos apropiados.

5.8.-Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus movementos respectivos, así como da colección de apuntamentos

predefinidos.

5.9.-Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeitados, así como a xestión administrativa da copia de seguridade, nun

tempo axeitado e cos métodos apropiados.

4.2.-Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.

4.3.-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXCPEME.

4.4.-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables.

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.1

4.6.-Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

5.1.-Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos.

5.2.-Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos predefinidos, seguindo os procedementos establecidos.

5.3.-Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.4.-Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización correspondente.

5.5.-Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos.

5.6.-Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada campo, de acordo coa natureza económica da operación.

5.7.-Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplicación, recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de

atención á clientela da empresa creadora do software.

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. 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  que determinarán si o alumno/a ten o nivel adecuado para alcanzar os obxectivos e contidos desta

programación.
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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.

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

O proceso de ensino-aprendizaxe será significativo (adquírense coñecementos e conceptos novos a partires dos previamente adquiridos) e

cualifícase mediante a avaliación continuada, isto é que o proceso retroaliméntase ao longo do curso en base ás características do alumnado e a

evolución do grupo. De tal forma que o profesor adapta o procedemento ás necesidades do alumno e este inspira os seus coñecementos nos

previamente adquiridos, de tal forma que o proceso non teña descontinuidades nin roturas (ou que estas se minimicen).

Neste sentido cada actividade proposta debe supor en certa medida unha recuperación de actividades anteriores. O profesor realizará probas de

recuperación ao longo do curso dos contidos teóricos e presupondo que aqueles alumnos que superen as probas prácticas do último trimestre

teñen recuperada a parte práctica das avaliacións anteriores, dado o carácter acumulativo do  módulo.

En todo caso, deseñarase unha proba específica de recuperación ao remate do módulo para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos

polo método ordinario así como para alumnos que, por faltas de asistencia, perderan o dereito de avaliación continuada. Esta proba contará con

unha parte teórica e outra práctica, inspiradas ambas as dúas nos resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos

expresados nesta programación.

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

Deseñarase unha proba específica de recuperación ao remate do módulo para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos polo método

ordinario así como para alumnos que, por faltas de asistencia, perderan o dereito de avaliación continuada. Esta proba contará con unha parte

teórica e outra práctica, inspiradas ambas as dúas nos resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos expresados nesta

programación.

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

Farase un proceso de avaliación  continua do Módulo, que debe responder á metodoloxía didáctica específica dos mesmo.

O proceso de avaliación da aprendizaxe programado debe atender ós seguintes puntos:

- No desenvolvemento dos grupos de contidos, en que se divide os Módulo, realizase un proceso de avaliación continua.

- É conveniente que ó longo do curso o alumnado leve un "dossier" cos seus apuntes e os traballos, actividades e exercicios que se vaian

realizando.
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- No desenvolvemento das aprendizaxes, cando se leven a cabo actividades e traballos en grupo (debates, informes, traballos, exposicións,...),

cualifícanse os mesmos avaliándose, no seu caso, tanto a calidade dos traballos e informes como a claridade das exposicións e o interese e a

participación nas actividades, téndose en conta tamén a coordinación dos alumnos/as no grupo e o diálogo cos outros grupos.

- Dentro deste proceso de avaliación continua tamén son importantes a resolución de exercicios e cuestionarios e a realización de traballos e

actividades individuais (tanto escritos como orais co fin de coñecer e avaliar o grao de comprensión con que se van adquirindo individualmente os

coñecementos e poñer de manifesto as deficiencias ou erros na comprensión dos conceptos e procesos.

- A avaliación continua, dentro de cada grupo de contidos, realizase, en consecuencia, valorando a participación do alumno/a na clase, os traballos

e actividades, tanto individuais como en grupo, e a resolución de exercicios e cuestionarios que en cada caso se realicen.

Nestes casos, cando algún alumno/a non teña acadado unha valoración suficiente en calquera dos conceptos avaliados para os que se considere

necesario a súa consecución,  estabeleceranse actividades específicas de recuperación que realizarán, ó longo das unidades seguintes.

Estas actividades poden consistir segundo a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados, en: resolución de cuestionarios,

análise e solución de casos e problemas, traballos, informes, realización de estudios e exposicións. etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado e a realización de actividades nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a situación de partida dos

alumnos/as e do grupo-clase e propiciar a aprendizaxe significativa do alumno. O obxectivo será avaliar:

A actitude e motivación en relación ao traballo de clase e ao traballo persoal: atención ante as explicacións, preguntas... participación xeral e o

esforzo ante a demanda da realización de tarefas, presentación e coidado do material ou da carpeta de traballo.

Asistencia e comportamento

Coñecementos e formación anterior.

Coñecida a situación de partida do alumno/a e as dificultades que observamos, tentaremos establecer a tempo as oportunas medidas: reforzo

educativo de tipo curricular e adaptación de recursos e materiais.

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

Para posibilitar a consecución por parte de todos os alumnos dos mínimos reflectidos na programación,  propóñense as seguintes medidas:

Primar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos que así o requiran

Buscarase a comprensión dos aspectos esenciais de cada tema por parte de todo o grupo

A profundación e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais de cada alumno.

Deseñaranse actividades de reforzo para aqueles alumnos que non son capaces de seguir o ritmo normal da clase

Propoñeranse actividades  que permitan profundar no desenvolvemento do espírito crítico e a capacidade reflexiva.

Seguimento do traballo diario: valoración da evolución que presenta respecto á situación inicial.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse os seguintes temas transversais:

Igualdade de dereitos no mundo do traballo.

Respeto ao medio ambiente.

Defensa dos consumidores

Respeto dos valores democráticos

Responsabilidade social das empresas.
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Fomento do consumo responsable.

As actuacións concretas para incorporar os temas transversais serían:

Descubrir a presencia dos temas transversais no conxunto dos elementos do currículo do módulo.

Aproveitar a celebración dos días conmemorativos que se relacionan con estes temas transversais, para a realización de actividades.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo deste  curso buscarase a oportunidade de asistir a algunha conferencia e/ou visitar algunha empresa ou organismo.

10.Outros apartados

10.1) Contribucion ao plano de implantación TIC

Emprego de Internet como fonte de documentación.

Emprego  de Internet como fonte de documentación.

Uso de programas específicos para axuda doutoros docentes.

Uso de programas infimáticos

Uso de aula virtual.

Uso herramientas TIC.

10.2) Actividades programadas

Las propuestas por el centro y por el departamento.

10.3) Contribución ao Plano lector de Centro.

Las programadas por la Biblioteca.

10.4) Contribución nas actividades programadas na biblioteca

Participar de forma activa.

10.5) 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

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
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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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