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

        A competencia xeral deste título Técnico en Xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de

prevención de riscos laborais e protección medioambiental.

       Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, así como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó publico e a cidadanía.

Prospectiva do título

      A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo esíxelle actualmente ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, así como unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomía e a iniciativa na

toma de decisións, co desenvolvemento de tarefas e coa vocación de atención ao público.

      As maiores vías de demanda de emprego son o sector de servizos, así como a externalización de certas tarefas que realizan algunhas

empresas. Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da área administrativa, tanto pola implantación de novas empresas

de todos os sectores económicos como polo desenvolvemento das xa existentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis

compañías deciden subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que, loxicamente, implica o crecemento e

a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de

servizos, etc.).

      O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa

demanda destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

      A crecente competitividade no mundo empresarial require, así mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente

de xestión de calidade, respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

      En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio

internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor máis de esixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

     Perfil profesional do título.

     O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

     Competencia xeral.

     A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e

fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos

de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección

ambiental.

     Orientacións pedagóxicas.

A formación do módulo operacións administrativas da compravenda deben contribuír a alcanzar os obxectivos xerais n), o), q) e r) do ciclo

formativo e as competencias profesionais, persoais e sociais h),i), k), e l).

Obxectivos xerais:

n) Seleccionar datos e formalizar documentos derivados da área comercial, interpretando normas mercantís e fiscais, para realizar as xestións

administrativas correspondentes.

o) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe
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empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.

q) Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu uso habitual no desempeño da actividade administrativa.

r) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da produción.

 Competencias profesionais, persoais e sociais:

      h) Realizar as xestións administrativas da actividade comercial e rexistrar a documentación de soporte correspondente a determinadas obrigas

fiscais derivadas.

      i) Desempeñar as actividades de atención a clientela ou as persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial, asegurando os niveis de

calidade establecidos e relacionados coa imaxe da empresa ou da institución

      k) Cumprir os obxectivos da produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais

adecuadas cos membros do equipo de traballo.

      l) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0438_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Organización comercial da
empresa.

Funcions, comunicacións e organización do departamento
RRHH

14 10 X

2 O contrato mercantil. Proceso
administrativo de compravenda.

Documentos administrativos do proceso de compravenda. 48 30 X

3 Normativa fiscal das operacións
de compravenda. O IVE.

Obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda. 48 30 X

4 Control e xestión de existencias.Sistemas de control de existencias  en almacén. 20 15 X

5 Tramitación de pagamentos e
cobramentos.

Tramitar documentos asociados ós pagamentos e
cobramentos.

29 15 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 Organización comercial da empresa. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O departamento comercial. 4,011.1 Definir os fins da empresa e diferenciar as principais formas xurídicas.

1.2 Analizar e interpretar organigramas de empresas comerciales.

A comercialización. O prezo e gastos de compra. 4,022.1 Identificar os distintos compoñentes do prezo.

O cáculo dos marxes comerciais. 6,033.1 Calcular o prezo de coste e o valor dos productos o final da cadea de
distribución.

14TOTAL

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

PE.1 - Función de cada departamento.•

S 10 CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. PE.2 - Tipos de mercados, clientes e
produtos.

•

S 5 CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. PE.3 - circuítos dos documentos de
compravenda.

•

S 10 CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de
venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial.

PE.4 - Conceptos de prezo de compra de
produto.

•

S 10 CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. PE.5 - Concepto de comisión e corretaxe.•

S 5 CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar
nas operacións de compravenda.

PE.6 - Porcentaxes do IVE.•

S 5 CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. PE.7 - Tipos de desconto.•

S 10 CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. PE.8 - Gastos que interveñen na
compravenda.

•

S 20 CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios. PE.9 - Métodos para calcular os prezos.•

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

TO.1 - Actualización das referencias,
características técnicas e tarifas.

•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Organización e estrutura comercial na empresa. Concepto de empresa: tipos e obxectivos. Formas de organización comercial da empresa. Función de compra e función de venda. Sistema
de comercialización. Elección de provedores. Canles de venda.
 Conceptos básicos da actividade de compravenda e cálculos comerciais. Conceptos de prezo de compra, prezo de venda, marxe comercial, beneficio, gastos de compra e gastos de venda.
Descontos. Xuros e recargas. Comisións e corretaxes. Cálculos comerciais bá

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)

4,0O departamento comercial.
- Concepto de empresa,
tipos e función comercial.

Explicar concepto da
empresa, funcións do
departamento
comercial e analizar a
estructura dunha
empresa organizada
xerarquicamente.

•

Realizar e analizar
distintos organigramas
do departamento
comercial e describir o
proceso de
comercialización ás
canles de distribución.

•

Recoñece definición de
empresa, funcións do
departamento e tipos
de mercados.

•

Realiza organigramas e
esquemas das canles
de distribución.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Función de cada
departamento.

•

PE.2 - Tipos de
mercados, clientes e
produtos.

•

PE.3 - circuítos dos
documentos de
compravenda.

•

4,0A comercialización. O prezo
e gastos de compra. -
Identificar as funcións das
canles de distribución e o
seu valor no proceso dunha
venda.

Explicación dos
distintos gastos que se
producen nunha
operación de compra
(descontos, gastos
suplidos etc.)

• Realizar actividades
cos correspondentes
cálculos.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.4 - Conceptos de
prezo de compra de
produto.

•

PE.5 - Concepto de
comisión e corretaxe.

•

PE.6 - Porcentaxes do
IVE.

•

PE.7 - Tipos de
desconto.

•

6,0O cáculo dos marxes
comerciais. - Cálculo de
marxe bruto, marxe
comercial.

Explicación dos
conceptos de prezo
unitario, marxe bruto e
neto.

• Realiza os cálculos de
prezo unitario e marxes
comerciales.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.8 - Gastos que
interveñen na
compravenda.

•

PE.9 - Métodos para
calcular os prezos.

•

TO.1 - Actualización das
referencias,
características técnicas e
tarifas.

•

14,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O contrato mercantil. Proceso administrativo de compravenda. 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Contrato de compravenda e as súas características. 7,011.1 Identificar o tipo de contrato indicado para cada operación.

1.2 Elaborar contratos de compravenda e servicios.

Proceso de compravenda e servicio posvenda. 5,022.1 Describir os circuítos dos documentos de compravenda e o servicio
posvenda.

 Pedido, albará e clases. 9,033.1 Identificar os documentos da compravenda e cumplimentar notas de
pedido, albarás de entrega e cartas de porte.

3.2 Identificar o proceso de realización e recepción de pedidos para a súa
posterior xestión.

A factura. 27,044.1 Clasificar e aplicar os tipos de descontos máis habituais.

4.3 Identificar as circunstancias que dan lugar a emisión de facturas
rectificativas.

4.2 Cumprimentar facturas que reflexen diferentes circunstancias da
compravenda.

48TOTAL

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

PE.1 - Documentos básicos e requisitos que
daban cumprir.

•

S 5 CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. PE.2 - Contrato mercantil de compravenda.•

S 10 CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa
relacionados coa compra e a venda.

PE.3 - Fluxos de documentación
administrativa habituais.

•

S 10 CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. PE.4 - Recepción de pedidos e posterior
xestión.

•

S 15 CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. OU.1 - Confección de documentación
relativa a compravenda.

•

N 5 CA2.6 Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron as
copias aos departamentos correspondentes.

LC.1 - Comprobouse a documentación e
posterior translado os departamentos.

•

S 15 CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. PE.5 - Procesos de expedicióne entrega de
mercadorías.

•

S 10 CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e
os procedementos internos da empresa.

OU.2 - A lexislación da documentación
comercial.

•

S 5 CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións
de compravenda.

PE.6 - Rexistro das operacións de
compravenda.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5  CA2.10 Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda,
provedores e clientes.

TO.1 - Actualización de canles, proveedores
e clientes.

•

N 5  CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda. TO.2 - Necesidade da calidade no servizo
posvenda.

•

N 5  CA2.12 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da
información, así como os criterios de calidade no proceso administrativo.

TO.3 - Criterios de calidade e sistemas de
protección.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Contrato mercantil de compravenda.

 0Sistemas de protección de datos.

  Avaliación da calidade do proceso administrativo.

 Proceso de compras.

 Proceso de vendas.

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

 Elaboración de documentos de compravenda. Lexislación aplicable.

 Devolucións e reclamacións.

 Servizo posvenda.

 Bases de datos de provedores e clientes.

 Aplicacións informáticas de xestión de clientes e facturación.

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)

7,0O Contrato de
compravenda e as súas
características. - Normativa
relativa o contrato de
compravenda.

Explicación do
concepto,
características e
elementos do contrato
de compravenda.

•

Explicación de outros
contratos mercantiles:
Leasing, Factorign,
Rentign, Franquicia.

•

Formalizar distintos
contratos de
compravenda.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.1 - Documentos
básicos e requisitos que
daban cumprir.

•

PE.2 - Contrato mercantil
de compravenda.

•
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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)

5,0Proceso de compravenda e
servicio posvenda. - Fluxo
de documentos que
reflexan os acontecementos
da actividade empresarial.

Explicación do fluxo de
documentos no proceso
de compravenda e da
importancia dun
adecuado servicio
posvenda.

• Realiza un esquema do
fluxo de documentos
nunha operación de
compravenda.

•

Elaborar un
cuestionario para
control de calidade do
servicio posvenda.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

OU.2 - A lexislación da
documentación
comercial.

•

PE.3 - Fluxos de
documentación
administrativa habituais.

•

PE.6 - Rexistro das
operacións de
compravenda.

•

TO.1 - Actualización de
canles, proveedores e
clientes.

•

TO.2 - Necesidade da
calidade no servizo
posvenda.

•

TO.3 - Criterios de
calidade e sistemas de
protección.

•

9,0 Pedido, albará e clases. -
Diferentes tipos de pedidos,
albarás que se poden
atopar no departamento
comercial

Explicación sobre a
selección de
proveedores,
elaboración de
presupostos e
cumprimentación de
pedidos.

•

Explicación sobre a
elaboración de albarás
e a súa finalidade.

•

Realizar exercicios de
elaboración de
presupostos e pedidos.

•

Realizar a
cumprimentación de
albarás.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

LC.1 - Comprobouse a
documentación e
posterior translado os
departamentos.

•

OU.1 - Confección de
documentación relativa a
compravenda.

•

PE.4 - Recepción de
pedidos e posterior
xestión.

•

PE.5 - Procesos de
expedicióne entrega de
mercadorías.

•

27,0A factura. -
Cumplimentación de
facturas de diferente índole.

Explicación sobre a
normativa referida a
factura e a súa
cumplimentación.

• Realizar exercicios de
elaboración de facturas
e facturas rectificativas.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

LC.1 - Comprobouse a
documentación e
posterior translado os
departamentos.

•

OU.1 - Confección de
documentación relativa a
compravenda.

•

48,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Normativa fiscal das operacións de compravenda. O IVE. 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Normativa mercantil.  Libros de rexistro do IVE e  libros
voluntarios.

9,011.1 Identificar a normativa básica aplicada as operacións de compravenda e
o réxime xeral e especiais do IVE.

1.2 Identificar os libros de rexistro obrigatorios e voluntarios .

Operación suxeitas e operacións exentas de IVE. 4,022.1 Diferenciar operacións suxeitas das non suxeitas e exentas de IVE.

O IVE. Base imponible. Tipos de IVE. Deduccións. 10,033.1 Identificar os compoñentes da base impoñible do IVE.

3.2 Identificar os distintos tipos de IVe e coñecer as condicións de
deducibilidade do IVE soportado.

Os rexímenes especiais do IVE. 10,044.1 Identificar as actividades que están sometidas o rexímen simplificado e
realizar os cálculos necesarios.

4.2 Aplicar o procedemento necesario para calcular bases e cotas nos
rexímenes especias máis frecuentes.

Declaracións períodicas. 15,055.1 Identificar os impresos e cálculos necesarios para a liquidación do réxime
xeral.

5.2 IDentificar os impresos e cáculos necesarios para as liquidacións do
réxime especial simplificado.

48TOTAL

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

PE.1 - Características básicas das normas
mercantís e fiscais.

•

S 10 CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. PE.2 - Obrigas relacionadas co rexistro do
IVE.

•

S 10 CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. PE.3 - Identificación dos libros-rexistro
obrigatorios.

•

S 10 CA3.4 Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas. PE.4 - Identificación dos libros-rexistro
voluntarios.

•

S 35 CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en
relación co IVE.

PE.5 - Presentación das declaracións
trimestrais e resumos anuais.

•

S 15 CA3.6 Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións
efectuadas periodicamente.

PE.6 - procedemento para calcular bases e
cotas nos rexímenes simplificado e xeral.

•

S 5 CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. PE.7 - Normativa sobre a conservación de
documentos.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda.

 Imposto sobre o valor engadido.

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

 Soporte documental e informático das operacións de compravenda.

 Libros de rexistro obrigatorios e voluntarios.

 Declaracións censuais e de operacións con terceiras persoas.

 Obrigas na conservación de documentos e información.

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)

9,0Normativa mercantil.  Libros
de rexistro do IVE e  libros
voluntarios. - Operacións
que se deben incluir na
declaración anual con
terceiros. Libros de rexistro
obrigatorios e voluntarios.

Explicación da
normativa mercantil e
establecer os requisitos
de pertenza das
operacións aos
distintos rexímes.

• Realizar un esquema
cos requisitos e
características dos
distintos rexímes de
IVE.

• Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Características
básicas das normas
mercantís e fiscais.

•

PE.2 - Obrigas
relacionadas co rexistro
do IVE.

•

PE.3 - Identificación dos
libros-rexistro
obrigatorios.

•

PE.4 - Identificación dos
libros-rexistro
voluntarios.

•

4,0Operación suxeitas e
operacións exentas de IVE.
- Clasificación das
operacións comerciais en
función de IVE.

Explicación sobre como
diferenciar  as
operacións de
compravenda suxeitas
a IVE, non suxeitas e
exentas.

• Recoñecer as
diferentes operacións
de compravenda
suxeitas a IVE, non
suxeitas e exentas.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.5 - Presentación das
declaracións trimestrais
e resumos anuais.

•

10,0O IVE. Base imponible.
Tipos de IVE. Deduccións. -
Características básicas das
normas mercantís e fiscais
aplicables ás operacións de
compravenda.

Explicación dos
elementos sobre os que
se cácula o IVE, os
tipos e unha visión
xeral das operacións
nas que se aplica cada
un.

• Coñecer os elementos
que forman a base
impoñible, tipos e
cuotas de IVE.

•

Calcular a base
impoñible e cuotas
aplicanto os tipos
correspondentes.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.6 - procedemento
para calcular bases e
cotas nos rexímenes
simplificado e xeral.

•

10,0Os rexímenes especiais do
IVE. - Normativa e
liquidación dos rexímenes
especiais.

Explicación do
procedemento para a
liquidación do réximen
simplificado e demáis
rexímenes especiais.

• Cumplimentar
correctamente
declarción-liquidación e
outra documentación
asociada os diferentes
rexímes especiais.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.6 - procedemento
para calcular bases e
cotas nos rexímenes
simplificado e xeral.

•
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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)

15,0Declaracións períodicas. -
Supostos prácticos de
liquidación de IVE.

Explicación dos
modelos existentes,
plazos, lugares e forma
de presentación  para
realizar declaracións
períodicas de IVE no
réxime xeral e
simplificado.

• Identificar impresos e
facer os cálculos
necesarios para realizar
declaracións-
liquidacións do réxime
xeral e simplificado.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.6 - procedemento
para calcular bases e
cotas nos rexímenes
simplificado e xeral.

•

PE.7 - Normativa sobre a
conservación de
documentos.

•

48,0TOTAL
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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 Control e xestión de existencias. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clases e xestión de stocks. 4,011.1 Clasificar os tipos de existencias, envases e embalaxes.

1.2 Describir e identificar os procedementos de xestión de stocks.

Análise ABC de inventarios. 3,022.1 Valorar a importancia dos inventarios períodicos.

Valoración de existencias. 10,033.1 Calcular os prezos de adquisición e coste de producción das
mercadorias.

3.2 Realizar fichas de almacen por os criterios do PMP e FIFO.

Aplicacións informáticas de xestión de stocks. 3,044.1 Utilizar as aplicacións informáticas e os procesos establecidos na
empresa para a xestión do almacen.

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

PE.1 - Tipos de existencias habituais.•

S 5 CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan. PE.2 - Diferenciar os tipos de embalaxes e
envases.

•

S 15 CA4.3 Describíronse os procedementos administrativos de recepción, almacenamento,
distribución interna e expedición de existencias.

PE.3 - Proceso administrativo de recepción,
almacenamiento, distribución interna e
expedición de existencias.

•

S 15 CA4.4 Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos
correspondentes.

PE.4 - Cálculos dos prezos de custos
unitarios das existencias.

•

S 25 CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias. PE.5 - Métodos de control de existencias.•

S 10 CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas. PE.6 - Existencias mínimas e óptimas.•

S 10 CA4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos
provedores.

PE.7 - Procedementos internos para o
lanzamento de pedidos.

•

N 5 CA4.8 Valorouse a importancia dos inventarios periódicos. TO.1 - Importancia dos inventarios
periódicos.

•

N 5 CA4.9 Utilizáronse as aplicacións informáticas e os procesos establecidos na empresa para
a xestión do almacén.

LC.1 - Utilización das aplicacións
informáticas.

•

100TOTAL
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PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipo de existencias.

 Envases e embalaxes.

 Inventarios e verificacións.

 Control e xestión de existencias: procesos administrativos.

 Custo de existencias. Custo unitario.

 Existencias mínimas e óptimas.

 Métodos de valoración de existencias.

 Aplicacións informáticas para a xestión de almacén.

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)

4,0Clases e xestión de stocks.
- Xestión de existencias.

Explicar as distintas
clases de existencias,
stocks, (stocks de
seguridade, óptimo
etc.), concepto de
punto de pedido e
punto medio de
maduración.

• Realizar un esquema
cos distintos tipos de
stocks e existencias.

•

Realizar cáculos do
punto de pedido e
punto medio de
maduración,

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Tipos de
existencias habituais.

•

PE.2 - Diferenciar os
tipos de embalaxes e
envases.

•

PE.3 - Proceso
administrativo de
recepción,
almacenamiento,
distribución interna e
expedición de
existencias.

•

3,0Análise ABC de inventarios.
- Clasificar as mercadorias
segundo o criterio ABC.

Explicación sobre o
control de inventarios
coa análise ABC.

• Realizar exercicios de
control de inventario
mediante o método
ABC.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.6 - Existencias
mínimas e óptimas.

•

PE.7 - Procedementos
internos para o
lanzamento de pedidos.

•

TO.1 - Importancia dos
inventarios periódicos.

•

10,0Valoración de existencias. -
Métodos de valoración de
existencias.

Explicación dos
cálculos dos prezos de
custos unitarios e
métodos de valoración
de existencias.

• Exercicios de
valoración de
existencias mediante o
sistema de PMP e
FIFO.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.4 - Cálculos dos
prezos de custos
unitarios das existencias.

•

PE.5 - Métodos de
control de existencias.

•

3,0Aplicacións informáticas de
xestión de stocks. - A
xestión de stocks
empregando aplicacións
informáticas.

Explicar o
funcionamento dunha
aplicación de xestión de
stocks.

• Realizar un exercicio
práctico de control de
stocks mediante unha
aplicación informática.

• Actividades resoltas.• Aplicacións
informáticas.

• LC.1 - Utilización das
aplicacións informáticas.

•

20,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Tramitación de pagamentos e cobramentos. 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medios de cobramento e pagamento. Autorizacións. 5,011.1 Identificar a forma e os medios de pago que máis se utilizan nas
operacións de compravenda.

1.2 Coñecer a normativa legal que regula os documentos que se utilizan
como medios de cobro e de pago.

O Cheque e o recibo. 6,022.1 Cumprimentar os diferentes tipos de cheques e transferencias bancarias.

2.2 Cumprimentar recibos xustificativos de pagos.

A Letra de Cambio. Financiamento comercial. 12,033.1 Cumprimentar Letras de Cambio abarcando unha amplia casuística.

3.2 Calcular os importes efectivos que se percibiran o enviar letras o
desconto comercial ou en xestión de cobro.

O Pagaré e o recibo normalizado. Pagos por Internet. 6,044.1 Cumprimentar pagarés,  recibos normalizados e calcular os importes
efectivos que se percibiran cando son entregados o desconto comercial ou
en xestión de cobro.

4.2 Elexir as formas de pago máis seguras en Internet.

29TOTAL

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 20 CA5.1 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa. PE.1 - Medios de pago e cobro habituais na
empresa.

•

S 25 CA5.2 Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os impresos de cobramento e
pagamento.

OU.1 - Documentación financeira e
impresos de cobro e pago

•

N 5 CA5.3 Valoráronse os procedementos de autorización dos pagamentos. TO.1 - Procedemento de autorización de
pagamentos.

•

N 5 CA5.4 Valoráronse os procedementos de xestión dos cobramentos. TO.2 - Prodedemento de autorización de
cobramentos.

•

S 10 CA5.5 Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento. PE.2 - Documentos de xustificación do
pagamento.

•

S 10 CA5.6 Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado. PE.3 - Diferencia entre pagamento ao
contado e aprazado.

•

N 5 CA5.7 Identificáronse as características básicas e o funcionamento dos pagamentos por
internet.

PE.4 - Características básicas e o
funcionamento dos pagamentos por
internet.

•

S 20 CA5.8 Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial. PE.5 - Diferentes formas de financiamento
comercial.

•
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Medios usuais e documentos de cobramento e pagamento usuais.

 Procesos administrativos de cobramento e pagamento. Autorizacións.

 Financiamento de documentos de cobramento a prazo.

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)

5,0Medios de cobramento e
pagamento. Autorizacións. -
Describir os medios de
cobro e pago e a súa
autorización.

Explicación dos medios
de pagamento e
cobramento habituais
na empresa.

•

Explicación dos
procedementos de
autorización.

•

Recoñecer os medios
usuais e documentos
de cobramento e
pagamento.

•

Realización de
exercicios de
cumprimentación de
documentos.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

OU.1 - Documentación
financeira e impresos de
cobro e pago

•

PE.1 - Medios de pago e
cobro habituais na
empresa.

•

TO.1 - Procedemento de
autorización de
pagamentos.

•

6,0O Cheque e o recibo. -
Cumplimentar documentos
de cobramento e
xustificación.

Explicación sobre as
distintas clases de
cheques.

•

Explicación sobre a
elaboración de recibos.

•

Realizar exercicios de
cumprimentación de
cheques.

•

Realizar exercicios  de
cumprimentación de
recibos.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.2 - Documentos de
xustificación do
pagamento.

•

PE.3 - Diferencia entre
pagamento ao contado e
aprazado.

•

12,0A Letra de Cambio.
Financiamento comercial.  -
Explicación da Letra de
Cambio e a súa
negociación.

Explicación da
normativa referida a
letra de cambio e a súa
posible financiación.

•

Cumprimentación de
Letras de Cambio.

•

Realizar exercicios de
liquidación de
financiamento
comercial.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Carpeta de
documentos.

•

PE.3 - Diferencia entre
pagamento ao contado e
aprazado.

•

PE.5 - Diferentes formas
de financiamento
comercial.

•

TO.2 - Prodedemento de
autorización de
cobramentos.

•

6,0O Pagaré e o recibo
normalizado. Pagos por
Internet. - Características e
funcións do Pagaré e do
recibo normalizado. Pagos
por Internet.

Explicación referida o
pagaré e recibo
normalizado.

•

Indicar as formas de
pago por internet
sinalando as opcións
máis seguras.

•

Realizar exercicios de
elaboración de pagarés
e recibos normalizados.

•

Buscar en internet
información sobre
formas de pago
seguras.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

PE.3 - Diferencia entre
pagamento ao contado e
aprazado.

•

PE.4 - Características
básicas e o
funcionamento dos
pagamentos por internet.

•

PE.5 - Diferentes formas
de financiamento
comercial.

•

TO.2 - Prodedemento de
autorización de
cobramentos.

•

29,0TOTAL
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PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES

Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos

mercantís e a lexislación fiscal.

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

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

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

comercial.

o Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe.

o Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.

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

Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa.

o Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e

precisáronse os requisitos formais que deban cumprir.

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

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

o Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.

o Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías.

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

Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da

normativa fiscal.

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

o Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE.

o Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas.

o Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas.

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

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

Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén.

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

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

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

o Identificáronse os métodos de control de existencias.

o Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas.

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

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

o Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa.

o Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os impresos de cobramento e pagamento.

o Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento.

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

o Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado.

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

o Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

Faranse probas trimestrais.

O sistema de cualificación será numérico, entre 1 e 10 e entenderase superada a proba cando acade unha puntuación mínima de 5 puntos sobre

10.

En cada exame terán a súa disposición a calibración de cada cuestión

A cualificación  das avaliacións de cada trimestre será a media aritmética do resultado das probas , sendo necesario acadar un 5.

A cualificación das avaliacións  dos alumnos con todas as probas parciais aprobadas,  estará composta por:

- A media aritmética das probas escritas parciais que representará o 90% da nota

- Actividades de clase e traballo na aula o 10%. (sempre que o permita o protocolo Covid)

A cualificación da avaliación final, dos alumnos con avaliacións parciais suspensas, será a seguinte:

-A media aritmética do exame final de recuperación (sendo necesario acadar un 5), mais as probas parciais aprobadas,que representarán o 90%

da nota.

-Actividades de clase e traballo na aula o 10% (sempre que o permita o protocolo Covid)

A cualificación final da materia será a media aritmética dos trimestres. Para os alumnos que acaden unha puntuación mínima de 5 puntos, na

avaliación final do módulo, terase en conta outros criterios para perfilar a súa cualificación final:

- Participación na aula.(sempre que o permita o protocolo Covid)

- Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo.

- As técnicas de traballo.

A puntualidade, o respecto aos compañeiros e ao profesor, o coidado das instalación e materiais do Centro, etc; son aspectos que non forman

parte da avaliación porque se consideran mínimos necesarios para poder formar parte da comunidade educativa.

O módulo é de carácter presencial, polo tanto a asistencia a clases non formará parte da avaliación.

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

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a terceira avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado que

servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán entre a data da terceira avaliación parcial e a

data da avaliación final. As actividades de recuperación deste módulo realizaránse nun período non superior a tres semanas (DOG nº 136 de 15 de

xullo, 2011).

Se o finalizar o curso ou a duración do módulo, o alumno no acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránselle actividades de recuperación

o longo do curso seguinte ou ben durante o período de tempo  no que o seus compañeiros están a facer a FCT.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos que superen o límite máximo (10% das horas do módulo) de faltas de asistencia sen xustificar, perderán o dereito á aplicación dos

criterios xerais de avaliación, polo que deberán presentarse a o exame final de xuño, a celebrar nas datas establecidas.

Este exame constara dunha proba teórico-práctica que correspondera o 90% (nota global máxima 9)  e a entrega da carpeta  cos exercicios

correspondentes a materia o 10% (nota global máxima 1).

O alumno que perdese o dereito de avaliación continua co cal, por razon da inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previsto inicialmente, tera dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final.

O numero de faltas que implica a perdida do dereito de avaliación continua nun determinado módulo, sera do 10% da súa duración total (art. 25-

orde 12 xullo 2011).

O devandito alumnado non terá dereito a realizar as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos (29.3, 31.4. 34.3 de

orde 12 de xullo de 2011) para este módulo.

Estes alumnos serán avalidados mediante unha proba extraordinaria de carácter obxectivo sobre toda a programación do módulo. Para estes

alumnos a nota final formaráse unicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superar o módulo (expresada con

números enteiros redondeada a unidade máis próxima).

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

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual unha reunión  para o seguemento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión s reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada o inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

 A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumna e alumno, así como as súas capacidades, e servirá

para orientar e situar ó alumnado en relación co seu perfil profesional correspondente.

 A través da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo proceda

en cada caso concreto (asesorados polo departamento de orientación).

Os instrumentos empregados para realizar este diagnóstico son :

1-Proba test (Kahoot) ou calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.

Esta proba unha vez corrixida non levará consigo unha cualificación.

2-Tamén unha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares , con incidencia

educativa de determinados alumnos.

Terá por obxeto coñecer as características, capacidades dos alumnos e súa formación previa, todo encaminado a tomar medidas de reforzo que se

estime oportunas. Así como os resultados das probas da avaliación inicial.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

           Dependendo dos contidos que se desenvolvan, realizaranse diferentes actividades individuais e en grupo, para que os alumnos/as

reflexionen sobre a necesidade e a utilidade da información ata que adquiran as destrezas necesarias para o seu manexo.

           A atención específica a este alumnado ten por finalidade que estes alumnos poidan alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas

capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.

           En xeral, proporanse actividades de reforzo, repaso e profundización segundo as necesidades de cada alumno/a e adaptarase o ritmo de

exposición dos novos conceptos. Utilizaranse metodoloxías diversas e adaptadas a realidade e o entorno no que viven os alumnos/as para que lles

sexa máis fácil asimilalos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

         Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

         A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

         Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas transversais, que

non constitúen en si mesmos unha asignatura ou módulo, senón que deben ser tratados dende perspectivas académicas distintas e, polo tanto,

inciden parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

         O Departamento  de Administración debe facer fincapé nas súas ensinanzas na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e

Responsabilidade Social Corporativa. En todos os módulos, trátase o obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican.

Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o

comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso analizar as cuestións éticas da nosa vida. Nas ensinanzas transversais

tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

     Educación para a igualdade entre os sexos

     Educación para a saúde

     Educación ambiental

     Educación do consumidor

        Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

        A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

        Utilizarase a prensa para comentar noticias relacionadas co módulo ou termos económicos para que se familiaricen co novo vocabulario.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares xogan un papel esencial no reforzo e na dinamización do proceso formativo, dentro e fóra do

centro.

        Sempre que o protocolo Covid o permita, as actividades previstas no Departamento son as seguintes:

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Actividades relacionadas co autoemprego (charlas informativas de organismos público).

Visitas a empresas e organismos públicos.

Actividades relacionadas co comercio Xusto e comercio responsable.

10.Outros apartados

10.1) INFORMACIÓN SOBRE A PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN AO ALUMNO

INFORMACIÓN AO ALUMNADO

O comenzo de curso, o alumnado será informado dos criterios de cualificación así como dos contidos da programación do módulo.

Os alumnos terán, cun mes de antelación a data dos exames da avaliación trimestral e final da materia.

Non se permitirá ningún cambio de datas, salvo decisión do profesor.

A programación  didáctica estará a disposición dos alumnos na xefatura de estudios e no departamento.

10.2) COVID

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO CONTEXTO COVID

1º Obxectivos desta adaptación.

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta

fose necesaria.

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior.

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado.

2º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar.

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia:Os obxectivos desta área non se modifican

b)Revisión das competencias clave:As competencias clave non se modifican

c)Revisión dos contidos:Os contidos non se modifican

3º Adaptacións necesarias á docencia non presencial

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto):Empregarase a

plataforma CLASSROOM e DRIVE.

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais.

A docencia realizarase a través de Classroom co curso creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado.

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial.

Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada estándar de aprendizaxe.

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática.

Do alumnado deste nivel , se hai casos que non teñen acceso a internet ou non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración educativa non lles proporciona estes medios os equipos axeitados,

prestarémoslles equipos do centro. e a rede buscaremos solucións a través de entidades coma Cruz Vermella ou servizos do concello

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a mediante
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Clasroom.
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