
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Indalecio Pérez Tizón 2020/202136014544 Tui

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 32020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DOLORES ROUCO OTERO

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

Este módulo non ten asociada ningunha unidade de competencia, a teor do anexo V do  Decreto 28/2010

¿ A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de

baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme á normativa, á regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e

riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e respecto polo medio.

¿ Competencias  profesionais, persoais e sociais  relacionadas co módulo:

k) Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación,

a normativa e os requisitos da clientela.

m) Integrarse na organización da empresa colaborando na consecución dos obxectivos

e participando no grupo de traballo con actitude respectuosa e tolerante.

n) Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando

conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

p) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os

procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa competencia.

s) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade

de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

t) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable

Obxectivos xerais do ciclo ós que o módulo debe dar resposta:

i) Identificar e avaliar a contribución propia aos obxectivos da institución, e valorar a súa actividade profesional para a consecución deses

obxectivos.

j) Identificar as características do traballo en equipo, e valorar a súa importancia para mellorar a práctica educativa e lograr unha intervención

planificada, coherente e compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo e técnicas de comunicación no equipo de traballo, intercambiando información e experiencias para facilitar a

coherencia no proxecto.

m) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e emprego, analizando as ofertas e as demandas do mercado laboral para mellorar a súa

empregabilidade.

n) Recoñecer os propios dereitos e deberes como axente activo da sociedade para o exercicio dunha cidadanía democrática.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Que é unha empresa, obxectivos que persegue, emprendedor e habilidades emprendedoras, a idea
emprendedora e a parte correspondente do plan de empresa

INICIATIVA
EMPRENDEDORA

4 10

2 onde ubicamos a empresa, responsabilidade social corporativa e a parte correspondente do plan de empresaA EMPRESA E O SUA
CONTORNA

6 10

3 aprovisionamento, almacén, fichas de almacén, tipos de custos, punto morto e a parte correspondente do plan
de empresa

PRODUCIÓN E
ANÁLISE DE
CUSTOS

8 15

4  que é  o mercado, tipos de  mercado, investigación, que é o marketing, marketing-mix, franquías e parte
correspondente do plan de empresa

XESTIÓN
COMERCIAL

7 10

5 tipos de empresas, empresario individual e sociedade, e a parte correspondente do plan de empresaA FORMA XURÍDICA
DE EMPRESA

8 15

6 fontes de financiación públicas e privadas, axudas,patrimonio empresarial, a conta anual de perdas e
ganancias e a parte do plan de empresa

FINANCIAMENTO DA
EMPRESA E
CONTABILIDADE.

10 10

7 pasos a seguir para crear unha empresa e cumplimentación de formularios ante a Facenda, SS..., e plan de
empresa

TRÁMITES DE
CONSTITUCIÓN

6 10

8 diferentes impostos e gravames que lle afectan á empresaXESTIÓN FISCAL 6 10

9 documentos da compraventa e de pago e cobro, parte correspondente do plan de empresaXESTIÓN
ADMINISTRATIVA

8 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INICIATIVA EMPRENDEDORA 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

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

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

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito das instalacións eléctricas e automáticas, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

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

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

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

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

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

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.
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Contidos

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A EMPRESA E O SUA CONTORNA 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas en función da súa posible localización.

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

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coas instalacións eléctricas e automáticas e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas
empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de instalacións eléctricas e automáticas, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

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

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 PRODUCIÓN E ANÁLISE DE CUSTOS 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

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

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 XESTIÓN COMERCIAL 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A FORMA XURÍDICA DE EMPRESA 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresario.

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

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 FINANCIAMENTO DA  EMPRESA E CONTABILIDADE. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de instalacións eléctricas e automáticas tendo en conta a súa localización.

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

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas.

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

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

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

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

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

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

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

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN FISCAL 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coas instalacións
eléctricas e automáticas, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario f

4.8.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

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

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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O espírito emprendedor.

 Calidades do emprendedor.

O risco empresarial.

 A idea emprendedora.

A avaliación da idea.

Valoración das persoas e institucións que potencian actividades de carácter emprendedor.

Participación activa nas actividades

Interese polas distintas técnicas para estimular a creación de ideas.

Comprensión da ¿idea¿ como punto de partida lo éxito empresarial.

Conciencia da situación cambiante dos mercados.

A empresa como sistema:concepto, funci¿ns e clasificacións

Analise do contorno xeral dunha pequena empresa de instalacións eléctricas e automáticas.aspectos tecnolóxi-cos,económicos,social,ambiental,

demográfico e cultural

Análise do contorno específico dunha pequena empresa de instalacións eléctricas e automáticas:clientes, proveedores,administracións públicas,

entidades financieiras e competenzas

Localización da empresa

A persoa empresaria .Requisitos para o exercicio da actividade empresarial

Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sutentable

Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas

A función de produción.

Xestión de inventarios e función de produción.

A calidade e a función de produción.

 Clasificación dos custos.

Fixación do prezo de venda.

Cálculo do umbral de rendibilidade ou punto morto.

Interese pola Calidade na empresa, e en concreto no proceso de produción.

Comprensión da importancia do cálculo do Umbral de Rendibilidade.

Interese pola perspectiva xurídica das cuestións empresariais.

Valoración da conveniencia da forma xurídica empresarial.

Sensibilización polas fórmulas de ¿economía social¿.

O mercado.

Tipos de mercado.

Investigación de mercado

O Plan de Marketing.

 O produto.

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

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O prezo.

A distribución.

A promoción

 Interese polas distintas variables que definen un mercado.

Valoración do impacto do marketing nos resultados da actividade empresarial

O proceso de organización da empresa.

Os modelos de organización.

Xestión de recursos humanos.

O custe por traballador.

Selección e formación de persoal.

Consideración da importancia do ¿factor humano¿ na empresa

Concienciación da importancia da selección axeitada do persoal na empresa.

Valoración negativa do abuso do dereito e do fraude de lei.

A forma xurídica da empresa.

O autónomo.

As sociedades.

A Sociedade Limitada.

A Sociedade Limitada Nova Empresa.

A Sociedade Anónima.

A Sociedade Laboral

A Cooperativa.

Interese pola perspectiva xurídica das cuestións empresariais.

Valoración da conveniencia da forma xurídica empresarial.

Sensibilización polas fórmulas de ¿economía social¿

Comportamento conforme ó ordenamento xurídico.

Fontes de financiamento.

 As Contas anuais.

O patrimonio da empresa e a súa representación.

A Conta de Perdas e Ganancias.

Actitude cumpridora ante as obrigas contables

  Interese por coñecer as distintas fontes para financiar a empresa.

Valoración do compromiso dun endebedamento alleo

Curiosidade pola comprensión do significado das distintas masas patrimoniais dun Balance.

Interese pola interpretación dunha Conta de Resultados

Trámites de constitución dunha sociedade.

 Trámites en Facenda.

Trámites ante a Seguridade Social.

Outros trámites.

Sensibilización ante o cumprimento dos trámites de posta en marcha dunha empresa: Facenda, S.Social, Concello,¿

Valoración das distintas axudas á hora de constituír unha empresa.
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O sistema tributario.

As relacións xurídico-tributarias.

Obrigas fiscais.

Observación da necesidade de respectar as obrigas fiscais

Interese pola repercusión dos distintos tributos na sociedade.

A xestión administrativa na empresa.

O proceso de compravenda na empresa.

 Documentos relacionados co proceso de compravenda.

Documentos relacionados cos procesos de pago e cobro..

Elaboración dun proxecto empresarial, reflexado no plan de empresa.

Interese por coñecer os distintos documentos relacionados coa actividade empresarial

Consideración da importancia da conservación dos documentos acreditativos de pago ante terceiros.

Elaboración dun proxecto empresarial, reflexado no plan de empresa.

Apreciación da importancia de ter unha visión global sobre a posta en marcha dun proxecto empresarial.

Actitude do traballo diario no seguimento da elaboración do proxecto

Criterios de cualificación:

Alumnos avaliados polo sistema de avaliacion continua

Av. Parcial do módulo

- A totalidade dos  procedementos, traballos e actividades realizadas satisfactoriamente, actitude participativa, constancia, rigor e interese, 30% da

nota

- Probas de coñecementos adicionais 70% da nota.O alumno deberá obter un mínimo de 4 puntos para promediar cos outros conceptos

Av. Final Ordinaria do módulo A calificación final será de 1 a 10 (avaliación positiva igual ou superior a 5). Para que o alumnado poida obter dita

calificación será indispensable que ao finalizar o módulo entregue o proxecto empresarial previsto.

A calificación final será a resultante de realizar a media aritmética das dúas avaliacións.

As diferentes opcións de recuperación negociaranse libremente co alumnado dependendo das necesidades do mesmo e da profesora

Serán criterios a ter en conta á hora de avaliar ao alumnado:

A asistencia regular ás clases e a puntualidade ás mesmas. ¿A aplicación do proceso de avaliación continua require a asistencia regular do

alumnado ás clases e ás demais actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo... o NUMERO DE HORAS

MÁXIMAS QUE UN ALUMNO/A PODERÁ DEIXAR DE ASISTIR A CADA MÓDULO profesional, para ter dereito a ser avaliado, NON PODERÁ

SER SUPERIOR AO 10% DA DURACIÓN DO MÓDULO¿(sen xustificar) (  7 para EIE). Isto é igualmente aplicable aos alumnos/as "repetidores".

Unha vez superado o citado límite, o alumno/a PERDERÁ O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (O que lle será preavisado e comunicado polo

seu Titor/a).
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A participación activa nas clases,  sexa no plantexamento de preguntas que estimulen  os debates,  as respostas ás que se lle formulen , a lectura

previa das unidades, etc.

O comportamento na aula, de xeito que comportamentos sexistas, racistas, de non respecto polos compañeiros e profesores, linguaxe

inadecuada... ou de falta de interese polo que se está a falar na aula, poden levar a unha avaliación negativa.

Os traballos que se lle recomende facer ao alumno/a  globalizadores das correspondentes  UU.DD., sexan individuais ou en grupo.

Facer as Exposicións Orais que se determinen.

Proba:  Ao finalizar cada período de avaliación, segundo o cadro de secuenciación feito con anterioridade, propondráselle ao alumno/a unha proba

ca finalidade de confirmar se acadou os obxectivos inicialmente programados.

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

Seguiranse as instrución da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. Os/as alumnos/as que non superen este módulo de segundo curso que non poida

acceder á FCT no período ordinario por ter módulos pendentes de primeiro e/ou segundo curso, poderá recuperalos neste mesmo período. Para

este fin, o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación para os módulos non superados, con indicación expresa da data

final en que serán avaliados.

O informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe

non alcanzados polos alumnos e as alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

Para a cualificación das actividades de recuperación, aplicaranse os mesmos criterios que para a cualificación actividades ordinarias.

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

Alumnos/as que perderan o Dereito a Avaliación Continua. Estes alumnos/as teñen dereito a unha proba "ÚNICA" final de toda a materia

programada. A programación estará a súa disposición no Departamento e máis na Dirección do Centro. O exame estará constituido por cuestións

tanto teóricas como prácticas do temario a súa disposición.

Tamén deberán entregar o proxecto de empresa.

Estes criterios aplicaranse tamén para as probas libres que se realizaran na mesma data.

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

A tenor do artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial, o procecemento concretarase da seguinte forma:

Mediante as fichas de seguimento anotarase o grao de cumprimento ou desviacións que xurdan con respecto ao programado e, farase unha
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reunión mensual de Departamento para unha posta en común.

A final de curso programarase outra reunión de Departamento para avaliar globalmente toda a programación, discutir as fichas citadas e propor

modificacións á mesma que se reflectirán na memoria do curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial.

Aínda que na F.P. non é tan frecuente como na Secundaria, se se dera o caso de algún alumno cunha necesidade educativa especial, tratarase de

xeito que se facilite a súa integración na clase e que poida acadar os obxectivos propostos. Se para isto é necesario modificar algún dos elementos

desta programación farase adaptando o ritmo de aprendizaxe ao alumno e facilitándolle o cumprimento dos obxectivos previstos no módulo.

Para proceder a elaborar unha adaptación curricular, existen diferente etapas que, para este módulo, considéranse as seguintes:

Avaliación inicial: pola que se procurará detectar cal é o problema de aprendizaxe concreto que presenta o alumno, é dicir, determinar que é que

non consegue realizar dentro do traballo escolar e, en función diso, determinar o obxectivo a cubrir por el. Como instrumento pódense utilizar

probas escritas mediante cuestionarios sinxelos, entrevistas e se é necesario, axuda de especialistas.

Proposta curricular: pola que se trata de poñer os medios para lograr os obxectivos propostos. Será necesario utilizar unha metodoloxía activa que

potencie a participación, propoñendo ao alumno as realidades concretas unidas ao seu contorno, propiciando o traballo en grupo e favorecendo a

súa participación nos debates previstos.

Ao mesmo tempo, pódense propoñer dous tipos de actividades: a primeira común para todo o alumnado e a segunda, diferente, segundo o grao de

consecución dos obxectivos propostos, facilitando así a graduación de contidos en orde crecente de dificultade.

Avaliación sumativa: coa que se pretende saber se alcanzaron os obxectivos. Para iso, avaliaranse os obxectivos conceptuais, procedimentais e

actitudinais. Valorarase o traballo en equipo.

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

Seguiranse as instrución da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

CAPÍTULO VI (Alumnado con necesidades educativas especiais)

Artigo 15. Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos. De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con

necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado,

cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por

módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

Artigo 16. Procedemento de solicitude e autorización de flexibilización modular.

Artigo 17. Prazos no procedemento de flexibilización.

Facilitarase ao alumno que non supere a avaliación do módulo a recuperación do mesmo, con actividades complementarias tanto a nivel individual

como de grupo de traballo. Ademáis de novas probas individuais, orais ou escritas, para que o alumno poda demostrar que adquiriu as
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capacidades terminais e os obxectivos programados.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hai certos temas , ós que a sociedade é especialmente sensible, polo que se deben de integrar nos contidos das distintas áreas e levar a cabo nas

diferentes accións educativas. Os proxectos educativos de centro, deben de incorporar unha serie de aspectos de máxima relevancia para a

sociedade, coa intención de que sexan tratados en tódalas áreas: trátase dos temas transversais. Relaciónanse os máis relevantes.

-Educación para a Igualdade. A coeducación dentro do respecto e o co-ñecemento entre os sexos, impregnará calquera actuación que se leve a a

cabo. Desde a posición dos educadores, desterraranse estereotipos sexis-tas como é o feito de identificar certas actividades empresariales como

la-bores máis propias de homes que de mulleres, utilizar termos nun determinado xénero, dependendo das especialidades etc. Trataremos de

alcanzar a equidade e desterrar certas prácticas, sobre todo no ámbito pro-fesional.

-Educación para a Paz. Dentro do boque de relacións laborais sobre todo, promoveranse actitudes de convivencia, respecto, colaboración e

solidari-dade, fomentando o diálogo como o camiño máis apto para solucionar os problemas.

-Educación para o Consumo. Tratarase de fomentar un consumo responsable, intentando que os alumnos adopten unha actitude crítica ante o

consumo indiscriminado e compulsivo de determinados artigos tan ligados ás modas e con precios esaxerados.Desenvolverase neles unha

capacidade de análise ante a multitude de ofertas para un consumo xusto e responsable.

-Educación para a Saúde. Intentarase establecer relacións entre saúde e condicións dos centros de traballo e a posibilidade de recuperala

mediante unha serie de prestacións de todo tipo ás que temos derito como cidadáns: sanitarias, farmacéuticas etc.. Farase ver ós alumnos os

efectos beneficio-sos dos bos hábitos tanto alimencios , posturais, utilización de equipos de protección etc , que impidan a merma das nosas

condicións físiacas e psí-quicas. O bloque de saúde laboral e de seguridade social, refírense funda-mentalmente a este tema transversal.

-Educación Ambiental. Os alumnos deberán implicarse,  non soamente coas actuacións prácticas e hábitos e actitudes cara a conservación da na-

tureza, senon tamén cun espíritu crítico ante as agresións que sofre o me-dio natural en detrimento da calidade de vida de todos.

- Educación en valores. Fomentaranse actitudes de respecto polas normas, aceptación das diferencias, cooperación, toleranciaetc.

- Educación vial, educación multicultural.

FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC

A) FOMENTO DA LECTURA:

Traballarase a lectura comprensiva de textos extraídos da prensa ou de re-vistas especializadas adaptados ao nivel do alumnado, e sempre

relacionados coa temática a tratar.

B) FOMENTO DAS TIC:

As instalación do Centro permiten o uso das tecnoloxías da información e comunicación,aula de informática con pizarra dixital.

Utilizarase habitualmente o ordenador como ferramenta de traballo, así as exposicións das unidades didácticas faranse mediante presentación en
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power point e tamén as presentación dos traballos realizados polo alumnado, así como a utilización de programas de xestión  administrativa e

financeira.

Busca en Internet de información sobre actividades relacionadas coas unida-des didácticas

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Conxuntamente co Dpto. de Orientación e de Electricidade poderanse incluir actividades tales como: asistencia a charlas, conferencias e outros

(IGAPE-BIC,PORRIEMPRGO ¿), ou visitas que se poideran considerar de interese para o alumnado.

10.Outros apartados

10.1) PREVISIÓNS COVID

En previsión de posibles confinamentos do alumnado, empregamos a Aula Virtual de forma habitual para entrenar o alumnado en recibir

documentación e información, así como para enviar traballos, actividades e informes. Empregamos Abalar para enviar notificacións e mensaxes

curtas.

En caso de confinamento parcial, dun número reducido de alumnado do grupo, a aula virtual será o  espazo que permita que o alumnado reciba

información sobre as tarefas desenvolvidas na aula, envíe os seus traballos e dúbidas e reciba feedback, correccións e aclaración de dúbidas. Isto

complementarase cun contacto persoal telefónico periódico.

En caso de confinamento global, da totalidade do grupo, aplicaranse as medidas establecidas pola Consellería de Educación e a dirección do

instituto. Neste caso adaptarase a metodoloxía docente a un entorno en liña. Tamén se prevé a posibilidade de reducir a materia a os contidos

mínimos establecidos para o módulo, en función da duración do confinamento e das circunstancias que o rodeen (sinaladamente, a facilidade de

acceso do alumnado ós contidos virtuais e a dispoñibilidade de conexións axeitadas por parte do mesmo, así como a súa adaptación ó ensino en

liña).
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