
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Eduardo Pondal 2020/202115026406 Ponteceso

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0443 Tratamento da documentación contable 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo SUSANA MARÍA VARELA FARIÑA

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. Este-a profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e

nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das

referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

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

Auxiliar administrativo/a.

Axudante de oficina.

Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos

Administrativo/a comercial.

Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal

Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.

Recepcionista.

Empregado/a de atención á clientela.

Empregado/a de tesouraría.

Empregado/a de medios de pagamento.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0443_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Preparación de documentación
soporte de feitos económicos

Preparara   a  documentación soporte dos feitos contables e
interpreta a información que contén.

16 15 X

2 Rexistro contable de feitos
económicos habituais

Rexistra contablemente feitos económicos habituais,
aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral
de contabilidade de pequenas e medianas empresas

46 35 X

3 Contabilización de operacións
dun exercicio económico
completo

Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes
a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía
contable e os criterios do Plan de Contabilidade

44 35 X

4 Comprobación de contas Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos
datos dos documen- tos soporte.

20 15 X

Total: 126

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 Preparación de documentación soporte de feitos económicos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a información que contén. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sistema de rexistro contable da empresa 5,011.1 Coñecer os libros obrigatorios a nivel mercantil

1.2 Coñecer os libros obrigatorios a nivel fiscal

Organización dun sistema básico de rexistro contable 5,022.1 Identificar as necesidades básicas de rexistro na empresa

2.2 Clasificar a distinta documentación para o seu rexistro adecuado

Documentos soporte para o rexistro contable das operacións 6,033.1 Clasificar a información contable

3.2 Comprobar a corrección da documentación contable

3.3 Arquivar a información contable

16TOTAL

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 40 CA1.1 Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro
contable.

PE.1•

N 10 CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de
control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable.

LC.1•

N 10 CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros. LC.2•

S 15 CA1.4 Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos. PE.2•

N 5 CA1.5 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e
confidencialidade da información.

LC.3•

N 10 CA1.6 Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos
establecidos.

LC.4•

N 10 CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. TO.1•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación mercantil, laboral, fiscal e contable.

 Interpretación contable dos documentos xustificantes da información contable.

 Documentos xustificantes mercantís tipo.

 Requisitos da lexislación mercantil na documentación contable.

 Organización e arquivo dos documentos mercantís para os fins da contabilidade.

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)

5,0O sistema de rexistro
contable da empresa -
Recoñeceranse os distintos
libros obrigatorios dentro da
actividade empresarial

Explicación da
lexislación mercantil e
fiscal relacionada coa
documentación
contable

• Realizar un esquema
coa documentación
obrigatoria a nivel
mercantil

•

Realizar un esquema
coa documentación
obrigatoria nivel fiscal

•

Esquema da
documentación
obrigatoria a nivel fiscal

•

Esquema da
documentación
obrigatoria a nivel
mercantil

•

Libro de texto•

Encerado e proxector•

Equipamento
informático

•

PE.1•

TO.1•

5,0Organización dun sistema
básico de rexistro contable -
Observarase a necesidade
dun sistema de rexistro e
procedarase á clasifación
da documentación

Explicación dos
sistemas distintos de
rexistro contable e da
distinta documentación
contable

• A partir de distinta
documentación
contable, clasificar dita
documentación según
criterios vistos

• Documentación
contable clasificada

• Libro de texto•

Encerado e proxector•

Equipamento
informático

•

LC.3•

PE.2•

TO.1•

6,0Documentos soporte para o
rexistro contable das
operacións - Procedarase á
clasificación da
informacióncontable ,
comprobarase a
documentación contable e
procedarase ao seu arquivo

Explicación de cómo
preparar a
documentación
contable para o seu
arquivo e comprobar a
corrección da
documentación
dispoñible

• A través dunha serie de
documentos o alumno
debe comprobar que
cumpre os criterios de
control interno

•

Os documentos
anteriores deberán ser
arquivados
correctamente polo
alumnado segundo o
criterio elixido

•

Proba escrita da UD 1•

Documentación
cotexada

•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

Documentación
contable variada
(pedidos, facturas,
albaráns...)

•

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

16,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Rexistro contable de feitos económicos habituais 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O rexistro contable das operacións da empesa. Informatización
da contabilidade

8,011.1 Analizar o tratamiento contable dos gastos de constitución das empresas,
das compras de inmovilizado y da contratación de servicios e suministros, no
Plan Xeral de Contabilidade de PEMES

1.2 Realizar a contabilización das primeiras operacions das empresas para
iniciar a súa actividade, identificando e aplicando as cuentas e normas do
PXC de PEMES.

1.3 Coñecer a utilidade dos programas informáticos para o rexistro contable
das operacions das empresas.

1.4 Introducir no programa  ContaPlus, os asentos contables para o rexistro
das operacions da empresa simulada.

Tratamento contable das existencias e operacións de compras 10,022.1 Analizar o tratamento contable das existencias

2.2 Realizar a contabilización das compras e o seu IVE correspondente

2.3 Empregar a aplicación informática

Rexistro e tratamento contable das vendas 10,033.1 Analizar o tratamento contable das vendas

3.2 Realizar a contabilización das vendas e o seu IVE  correspondente

3.3 Empregar a aplicación informática

Rexistro contable das operacións de tesourería e de persoal 10,044.1 Analizar o tratamento contable da tesourería e do persoal

4.2 Realizar a contabilización da tesourería e do persoal

4.3 Empregar a aplicación informática

Rexistro contable das operacións de inmovilizado 8,055.1 Coñecer o concepto de amortización de inmovilizado

5.2 Contabilizar a compra e venda do inmovilizado e o seu IVE
correspondente

5.3 Contabilizar a amortización do inmovilizado e os seus diferentes métodos

5.4 Empregar a aplicación informática

46TOTAL

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

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das
empresas.

PE.1•

S 15 CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. PE.2•

S 15 CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. PE.3•

S 20 CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais. PE.4•

N 5 CA2.5 Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou
informáticos.

LC.1•

S 15 CA2.6 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE. PE.5•

N 5 CA2.7 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para
salvagardar os datos rexistrados.

LC.2•

N 5 CA2.8 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

TO.1•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Existencias.

 Operacións relacionadas con compras e vendas.

 Gastos e ingresos.

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

 Contabilización e liquidación do IVE.

 Cálculo do resultado.

 Rexistro contable informático dos feitos económicos habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0O rexistro contable das
operacións da empesa.
Informatización da
contabilidade -
Procederarse ao rexistro
das operacións de inicio da
actividade empresarial

Explicación do
tratamento contable
das operacións  de
inicio dunha empresa

•

Explicación da
aplicación informática a
empregar nas
operacións contables a
realizar

•

Realización de
supostos prácticos coas
operacións de inicio
empresarial
empregando datos
dunha empresa ficticia

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática
correspondente

•

Realizar copia de
seguridade

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de inicio empresarial

•

Informatización da
documentación anterior

•

Copia de seguridade•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

TO.1•

10,0Tratamento contable das
existencias e operacións de
compras - Procedarse ao
rexistro das operacións
relacionadas coas
existencias e as compras

Explicación do
tratamento contables
das existencias e das
compras de
mercadorías

• Realización dun
suposto práctico con
operacións de
existencias e compras
de mercadorías
empregando datos da
empresa creada na
actividade anterior

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática
correspondente

•

Realizar copia de
seguridade

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de existencias e de
compras

•

Informatización da
documentación anterior

•

Copia de seguridade•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

10,0Rexistro e tratamento
contable das vendas -
Procedarse ao rexistro das
operacións relacionadas
coas vendas

Explicación do
tratamento contables
das operacións
relacionadas coas
vendas

• Realización dun
suposto práctico con
operacións de vendas
de mercadorías
empregando datos da
empresa creada
anteriormente

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática

•

Realizar copia de
seguridade

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de vendas de
mercadorías

•

Informatización da
documentación anterior

•

Copia de seguridade•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

PE.5•

TO.1•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Rexistro contable das
operacións de tesourería e
de persoal - Procederase
ao rexistro das operacións
relacionadas coa tesourería
da empresa

Explicacion do
tratamento contable
das operacións de
tesourería e de persoal

• Realización dun
suposto práctico con
operacións de
tesourería e de persoal
empregando datos da
empresa creada
anteriormente

•

Rexistro das
operacions anteriores
na aplicación
informática

•

Realizar copia de
seguridade

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de tesourería e de
persoal

•

Informatización da
documentación anterior

•

Copia de seguridade•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

TO.1•

8,0Rexistro contable das
operacións de inmovilizado
- Procederase ao rexistro
das operacións
relacionadas co
inmovilizado da empresa

Explicación do
tratamento contable
das operacións de
inmovilizado

• Realización dun
suposto práctico con
operacións
relacionadas co
inmovilizado
(amortizacións,
compras, vendas...)

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática
correspondente

•

Realizar copia de
seguridade

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Proba escrita da UD 2•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de inmovilizado

•

Informatización da
documentación anterior

•

Copia de seguridade•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.1•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

TO.1•

46,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Contabilización de operacións dun exercicio económico completo 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise da problemática contable nun exercicio económico 6,011.1 Identificar os principais feitos económicos

1.2 Preparar a información económica

Contabilización das operacións principais nun exercicio
económico

20,022.1 Introduccir as principais operacións contables na aplicación informática

2.2 Obter o resultado contable

Elaboración das principais contas anuais 18,033.1 Elaborar un balance dacordo co modelo establecido no PXC nun
exercicio económico

3.2 Elaborar una conta de resultados dacordo co modelo establecido no PXC
nun exercicio económico

3.3 Elaborar unha memoria da empresa nun exercicio económico

44TOTAL

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 35 CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. PE.1•

S 20 CA3.2 Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na
aplicación informática de forma cronolóxica.

PE.2•

N 5 CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos. LC.1•

N 5 CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar
antes do pechamento do exercicio económico.

PE.3•

N 5 CA3.5 Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións
correspondentes, as correccións de valor reversibles e a regularización contable que
corresponda a un exercicio económico concreto.

LC.2•

S 10 CA3.6 Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de
situación final.

LC.3•

N 5 CA3.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da
empresa para un exercicio económico concreto.

LC.4•

N 5 CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto. LC.5•

S 10 CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos
introducidos.

LC.6•
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100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Asentamento de apertura.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Balance de comprobación de sumas e saldos.

 Axustes e regularizacións previos ao pechamento.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

 Asentamento de pechamento.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Análise da problemática
contable nun exercicio
económico - Identificaranse
os principais feitos
económicos e prepararase
a información para o seu
posterior emprego

Explicación dos
principiais feitos
económicos que
orixinan unha anotación
contable e dos axustes
a realizar previos ó
peche de exercicio así
coma o peche

• Realización dun
esquema con todas as
operacións a realizar ó
final do exercicio
económico

•

Realización dun
suposto práctico coas
operacións de final de
exercicio empregando
datos da empresa
creada na unidade
anterior

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática
correspondente

•

Arquivo da información
empregada na
actividade

•

Supostos resoltos
acerca das operacións
de peche do exercicio
económico

•

Informatización da
documentación anterior

•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.6•

PE.1•

PE.2•
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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)

20,0Contabilización das
operacións principais nun
exercicio económico -
Procederase ao rexistro
contable das principais
operacións dunha empresa
durante un exercicio
económico

Explicación do suposto
a levar a cabo nesta
actividade no que se
abarcarán todas as
operacións contables a
realizar pola empresa
dende principios de ano
ata final de ano

• Realización dun
suposto práctico con
tódalas operacións a
realizar pola empresa
dende principios ata
final de ano

•

Rexistro das
operacións anteriores
na aplicación
informática

•

Arquivo da información
empregada
anteriormente

•

Suposto resolto con
tódalas operacións
contables dende
apertura de exercicio
ata o peche

•

Informatización da
documentación anterior

•

Documentación
arquivada

•

Encerado e proxector•

Equipamento
informático

•

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.6•

PE.2•

PE.3•

18,0Elaboración das principais
contas anuais -
Elaboraranse as contas
dunha empresa dacordo
cos datos da empresa para
un exercicio económico

Explicación das
principais contas anuais
nunha empresa:
balance de situación,
conta de resultados e
memoria

• Realización do balance
de situación da
empresa empregada na
unidade anterior a
través da aplicación
informática

•

Realización da conta de
resultados da empresa
empregada na unidade
anterior a través da
aplicación informática

•

Realización da
memoria da empresa
empregada na unidade
anterior a través da
aplicación informática

•

Proba escrita da UD 3•

Conta de resultados da
empresa

•

Balance de situación da
empresa

•

Memoria da empresa•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

44,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Comprobación de contas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprobación das contas anuais 20,011.1 Comprobar as contas relacionadas coa Administración Pública

1.2 Comprobar as contas relacionadas con proveedores e clientes

1.3 Realizar as conciliacións bancarias necesarias e puntear od documentos
correspondentes

1.4 Empregar a aplicación informática correspondente

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa
documentación laboral e fiscal.

LC.1•

N 5 CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa
documentación soporte.

LC.2•

N 5 CA4.3 Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas
recibidas.

LC.3•

N 5 CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do
inmobilizado acorde co manual de procedemento.

LC.4•

S 10 CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as
comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

LC.5•

S 15 CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que
os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

LC.6•

S 15 CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de
pechamento do exercicio.

PE.1•

N 5 CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido. LC.7•

S 15 CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables. PE.2•

N 5  CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e
confidencialidade da información.

TO.1•

100TOTAL

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

 Punteamento.

 Conciliación bancaria.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.

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)

20,0Comprobación das contas
anuais - Verificarase a
corrección dos distintos
apuntamentos nas contas
anuais e, no caso de erros
correxiranse

Explicación da
comprobación das
Administracións
Públicas, de clientes e
provedores,
conciliacións bancarias,
punteos e documentos
correspondentes

• Realización de
supostos prácticos nas
que que se verifiquen
as contas relacionadas
coas Administracións
Públicas, clientes e
provedores
empregando a
correspondente
aplicación informática

•

Realización de
conciliacións bancarias
a partires de supostos
ficticios

•

Proba escrita da UD 4•

Supostos resoltos coa
verificación das contas
das AA.PP., clientes e
provedores

•

Conciliacións bancarias•

Encerado e proxector•

Libro de texto•

Equipamento
informático

•

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

20,0TOTAL
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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 propicia-la iniciativa do alumnado e o proceso de autoaprendizaxe desenvolvendo capacidades de

comprensión e análise, de relación e de búsqueda e manexo da información e que intentan, ademáis, conecta-la aula co mundo real, as empresas,

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

estas actividades con  explicacións do docente, e con exposicións e debates do alumnado.

O proceso para acadar a avaliación positiva  concrétase nos Criterios de Avaliación e Mínimos Esixidos reflexados nos apartados anteriores.

MÍNIMOS EXIXIBLES:

CA1.1 - Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro contable.

CA1.4 - Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos.

CA1.6 - Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos.

CA2.1 - Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das empresas.

CA2.2 - Codificáronse as contas conforme o PXC.

CA2.3 - Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC.

CA2.4 - Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais.

CA2.6 - Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE.

CA3.1 - Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable.

CA3.2 - Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na aplicación informática de forma cronolóxica.

CA3.6 - Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de situación final.

CA3.9 - Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos introducidos.

CA4.1 - Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa documentación laboral e fiscal.

CA4.5 - Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de

partidas.

CA4.6 - Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as

mesmas cantidades.

CA4.7 - Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento do exercicio.

CA4.9 - Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

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.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-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.

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 (adquirense coñecementos e conceptos novos a partires dos previamente adquiridos) e

cualificase mediante a avaliación continuada, esto é que o proceso retroalimentase ao longo do curso en base ás caracteristicas do alunado e a

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

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

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

de recuperación (especificamente) ao longo do curso presupondo que aqueles alumnos que superen as probas do último trimestre teñen

recuperado os trimestres anteriores, dado o carácter acumulativo do  módulo.

En todo caso, diseñaráse unha proba específica de recuperación ao remate do módulo para aquel alumnado que non acadaron os obxectivos polo

método ordinario así como para alumnado 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.

Para considerar superado o modulo, deberán acadar unha nota de 5 ou superior e ademais deberán presentar o suposto práctico que se realizou
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durante o curso  correctamente realizado e rematado.

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

Con respecto a proba extraordinaria que realizará aquel alumnado que perderan o dereito de avaliación continuada, estes deberán realizar unha

proba obxectiva global  na que se avaliarán os contidos mínimos do módulo.

Para considerar superado o modulo, deberán acadar unha nota de 5 ou superior e ademais deberán presentar o suposto práctico que se realizou

durante o curso  correctamente realizado e rematado. De non presentar o suposto práctico debidamente o módulo terase por non superado.

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 siguientes puntos:

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

   - Ao longo do curso o alumnado debe elaborar a Carpeta do Aluno que conterá traballos, activida-des e exercicios que se vaian realizando.

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

califícanse os mesmos avaliándose, no seu caso, tanto a calidade dos traballos e informes como a claridade das exposicións e o interés 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 cuestio-narios e a realización de traballos e

actividades individuais (tanto escritos como orais, co fin de coñecer e avalia-lo grado de comprensión e adquisición individual de coñecementos así

como, poñer de manifesto as deficiencias ou errores na  asimilación de  conceptos e procesos.

   - A avaliación continua, dentro de cada grupo de contidos, realizase, en consecuencia, valorando a partici-pación 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.

En aqueles casos en que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, é dicir, cando a avaliación positiva dunha unidade non implique a

superación das deficiencias e fallos anteriormente detectados e, polo tanto, non poda levar implícita a recuperación das Unidades anteriores

realizaranse actividades específicas de recuperación.

Nestes casos, cando algún alumno/a non teña alcanzado unha valoración suficiente en cualquera dos criterios avaliados para os que se considere

necesario a súa consecución,  estableceránse actividades especificas de recuperación que realizarán, ó longo das unidades siguientes.

Estas actividades poden consistir según a natureza dos criterios, coñecementos e capacidades implicados, en: resolución de cuestionarios, análise

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

O equipo docente reunirase periodicamente para realizar o seguimento da programación e a adecuación da práctica docente ó inicialmente

programado.

Ademais, o departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o

grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de
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cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.

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 todo o alumnado dos mínimos reflexados na programación,  propóñense as seguintes medidas:

- Priorizar 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 profundización e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais de cada alumno-a.

- Diseñaranse actividades de reforzo para aquel alumnado que non son capaces de seguir o ritmo normal da clase

- Propoñeranse actividades  que permitan profundizar no desenvolvemento do espíritu crítico e a capacidade reflexiva.

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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se tratarán os seguintes temas transversais:

1. Igualdade de dereitos no mundo do traballo.

2. Respeto ao medio ambiente.

3. Defensa dos consumidores

4. Respeto dos valores democráticos

5. Responsabilidade social das empresas.

6. Fomento do consumo responsable.

As actuacións concretas para incorporar os temas transversais serían:

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

8. Aproveitar a celebración dos días conmemorativos que se relacionan con estes temas transversais, para a realización de actividades.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

En principio non están previstas. Ao longo do curso pode que xurda a oportunidade de asistir a algunha conferencia ou visitar algunha empresa ou

organismo.

10.Outros apartados

10.1) RECURSOS E MÉTODOS

Libro de Texto da Editorial Mc Graw Hill e outros libro de apoio.

Pizarra, ordenador, blogs , documentos relacionados co tema.

10.2) Teledocencia

Normativa aplicable:

-Instruccións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en ralaci¿n 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

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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