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1. Identificación da programación
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MP0439 Empresa e Administración 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo AMALIA GÓMEZ NOVOA

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 profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que se leven a cabo na

empresa, polo que se refire ás súas obrigas fiscais e á súa relación con organismos públicos.

Esta función abrangue os seguintes aspectos:

- Apoio administrativo na elaboración de documentos referidos á fiscalidade da empresa.

- Apoio administrativo na relación da empresa cos organismos públicos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nas seguintes funcións:

- As desenvolvidas nas empresas canto á documentación comercial e fiscal, e nas relacións

coa Administración.

- As desenvolvidas en empresas de servizos de asesoría en relación ao apoio administrativo

da xestión documental de impostos, permisos e trámites.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), m), q), r), s), t) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), m), ñ), o) e p).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo han versar sobre:

- Manexo de fontes de información sobre o coñecemento dos tipos de empresas e as administracións con que se relacionan.

- Identificación da normativa fiscal das operacións comerciais e contables que afecten a empresa.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0439_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Estructura funcional e xurïdica
da administración

A estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece
os organismos e as persoas que a integran.

56 38 X

2 Iniciativa empresarial e
innovación.

Á innovación empresarial en relación coa actividade de
creación de empresas.

10 7 X

3 A empresa e o empresario.
Tipos de empresas.

O concepto de empresa e de persoa empresaria, e analisis da
súa forma xurídica e a normativa aplicable

15 10 X

4 O Sistema tributario. O sistema tributario español,  as súas finalidades básicas e as
dos principais tributos.

10 7 X

5 Obrigas físcais das empresas  As obrigas fiscais da empresa e os diferentes tributos aos
que está suxeita

36 24 X

6 Relación entre a cidadania e a
administración.

Os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e
a Administración, e formalización da documentación que
xurda desta

10 7 X

7 Xestión da documentación ante
a administración.

Xestións de obtención de información e presentación de
documentos ante a Administración, e identificar os tipos de
rexistros públicos.

10 7 X

Total: 147

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 Estructura funcional e xurïdica da administración 56

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece os organismos e as persoas que a integran. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Ás fontes do dereito. Separación de poderes 10,011.1 Identificar as fontes do dereito administrativo

1.2 Identificár  o marco xurídico en que se integran as administracións
públicas.

A Administracion Xeral do Estado. Ás comunidades autonomas 31,022.1 Recoñecer as organizacións que compoñen as administracións públicas

2.2 Obter información das administracións públicas a través de diversas vías
de acceso, e relacionar esta información nun informe.

2.3 Interpretár as relacións entre as administracións públicas.

O emprego público 10,033.1 Precisar as formas de relación laboral na Administración

3.2 utilizár as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego
público para reunir datos significativos sobre esta.

os fedatarios públicos 5,044.1 Identificar as funcións dos fedatarios públicos.

56TOTAL

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 20 CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo. PE.1 - Ás fontes do dereito. A separación de
poderes

•

S 15 CA5.2 Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas. PE.2 - O Marco xurídico das administración
públicas

•

S 20 CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas. PE.3 - Organós que compoñen as
administracións públicas

•

S 10 CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas. PE.4 - Relacións entres as dministración
públicas

•

S 10 CA5.5 Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de
acceso, e relacionouse esta información nun informe.

LC.1 - Sistemas de irnformación das
administración públicas

•

S 10 CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administración. LC.2 - O emprego público•

S 10 CA5.7 Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público
para reunir datos significativos sobre esta.

LC.3 - Fontes de información relacionadas
coa oferta de emprego público

•

S 5 CA5.8 Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos. PE.5 - Fedatarios públicos.•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito: as súas fontes. Separación de poderes.

 Marco xurídico das administracións públicas.

 Estrutura da Administración: órganos e institucións da Unión Europea e das administracións central, autonómica e local.

 Principios das relacións entre as administracións públicas.

 Sistemas de información das administracións públicas.

 Emprego público: funcionariado.

 Fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público.

 Fedatarios públicos.

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)

10,0Ás fontes do dereito.
Separación de poderes

Explicar que se
entende por Estado de
dereito. Explicar os tres
poderes.

•

Explicar as fontes do
dereito ea xerarquia
das normas.

•

Explicar a organización
política do Estado

•

Diferenciar os tres
poderes en un Estado
de Dereito

•

Identificar as fontes do
Dereito e precisar a
xerarquía das normas
xurídicas.

•

Realizar un esquema
da organización política
do Estado Español

•

Esquema poderes dun
Estado de Dereito

•

Esquema fontes do
dereito.

•

Recoller nun resumen
información sobre o
contido da Constitución
Española

•

Esquema da
organización política do
Estado Español.

•

Visita pax. Web.•

Equipos informáticos.•

Manual Empresa e
administración. ed.
McGrawhill.

•

PE.1 - Ás fontes do
dereito. A separación de
poderes

•

PE.2 - O Marco xurídico
das administración
públicas

•

31,0A Administracion Xeral do
Estado. Ás comunidades
autonomas

Explicar a estructura da
administración Central.

•

Explicar a estructura
da administración
autonomica

•

Explicar a estructura da
administración
provincial

•

Explicar a estructura :
organos e institucións
da UE.

•

Realizar un esquema
da composición da
administración Central

•

Esquema do
funcionamento da
administración
autonomica

•

Esquema do
funcionamento da
administración
provincial

•

Explicar a estructura da
administración local

•

Esquema do
funcionamento da
administración local.

•

Esquema dos organos
e institucions da UE.

•

Esquemas• Equipos informáticos.•

Visita pax. Web.•

Manual Empresa e
administración. ed.
McGrawhill.

•

LC.1 - Sistemas de
irnformación das
administración públicas

•

PE.3 - Organós que
compoñen as
administracións públicas

•

PE.4 - Relacións entres
as dministración públicas

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0O emprego público Explicar as diferentes
formas de relación
laboral na
Administración

•

Indicar ao alumnado os
lugares donde pode
atopar información
sobre a oferta pública
de emprego

•

Realizar un esquema
coas diferentes formas
de relacións laborais na
Administración.

•

Utilizar Internet para
buscar información
sobre a oferta pública
de emprego nas
distintas
administracións.

•

Esquemas• Cañon•

Equipo informático•

Manual Ed. Mc-
GrawHill

•

LC.2 - O emprego
público

•

LC.3 - Fontes de
información relacionadas
coa oferta de emprego
público

•

5,0os fedatarios públicos Explicar as funcións
dos fedatarios públicos

• Esquema das funcións
dos fedatarios públicos.

• Esquemas• Manual. Empresa e
Administración . ed.
McGrawHill.

• PE.5 - Fedatarios
públicos.

•

56,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Iniciativa empresarial e innovación. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe as características inherentes á innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A innovación empresarial . 8,011.1 Analizár as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais,
de organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento
económico e creación de emprego

1.2 Describír as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na
competitividade empresarial

1.3 Enumerár iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de
empresas ou organizacións xa existentes

1.4 Analizár posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como
factor de innovación

1.5 Comparár e documentár experiencias de innovación empresarial, e
valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

Tecnología e innovación.Axudas a innovación empresarial 2,022.1 Definír as características de empresas de base tecnolóxica en relación
cos sectores económicos

2.2 Procurár axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a
creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse
estruturadamente nun informe

10TOTAL

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 20 CA1.1 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de
organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento económico e
creación de emprego.

PE.1 - Proceso innovador na actividade
empresarial

•

S 20 CA1.2 Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na
competitividade empresarial.

PE.2 - Diagnóstico de actitudes
emprendedoras

•

S 20 CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e
valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

LC.1 - Factores de risco na innovación
empresarial

•

S 10 CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos
sectores económicos.

PE.3 - Texnoloxía como clave da innovación
emprearial

•

S 10 CA1.5 Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de
empresas ou organizacións xa existentes.

PE.4 - Iniciativas innovadoras para a
mellora de empresas existentes.

•

S 10 CA1.6 Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor
de innovación.

PE.5 - internalliación das empresas como
oportunidades de desenvolvemento e
innovación.

•

S 10 CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a
creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse estruturadamente nun
informe.

LC.2 - Axudas e ferramentas para
innovacióm empresarial.

•

100TOTAL
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial. Factores de risco na innovación empresarial. Diagnóstico de actitudes emprendedoras.

 Perfil de risco da iniciativa emprendedora e da innovación.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial. Axudas institucionais públicas e privadas: asesoramento, financiamento de ideas, premios, etc.).

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)

8,0A innovación empresarial . -
A innovación empresarial
como fonte económica e de
creación de emprego.

Explicar ao alumnado
as posibilidades de
innovación empresarial
como fontes de
desenvolvemento
económico e creación
de emprego.

•

Explicar a posibilidade
de internacionalización
dalgunhas empresas
como factor de
innovación.

•

Documentar
experiencias de
innovación empresarial,
e valorar os factores de
risco asumidos en cada
unha.

•

Buscar en Internet
iniciativa innovadoras
que podan aplicarse
para a mellora de
empresas ou
organizacións xa
existentes.

•

Buscar en Internet
empresas da zona que
optaran por a
internacionalización.

•

Buscar en Internet
experiencias de
innovación empresarial
e valorar os factores de
risco asumidos en cada
unha.

•

Esquemas• Equipo informático•

Manual Ed. McGrawHill•

LC.1 - Factores de risco
na innovación
empresarial

•

PE.1 - Proceso
innovador na actividade
empresarial

•

PE.2 - Diagnóstico de
actitudes emprendedoras

•

PE.4 - Iniciativas
innovadoras para a
mellora de empresas
existentes.

•

PE.5 - internalliación das
empresas como
oportunidades de
desenvolvemento e
innovación.

•

2,0Tecnología e innovación.
Axudas a innovación
empresarial - Empresas de
base tecnologíca.Axudas a
innovación.

Explicar as
características de
empresas de base
tecnolóxicas en relación
cos sectores
económicos.

•

Buscar a través de
Internet onde podemos
buscar axudas públicas
e privadas para a
innovación, a creación
e a internacionalización
de empresas e realizar
un informe.

•

Realizar un esquema
coas características de
empresas de base
tecnolóxica en relación
cos sectores
económicos.

• Esquema•

Informe•

Equipos informáticos•

Manual Ed. McGrawHill•

LC.2 - Axudas e
ferramentas para
innovacióm empresarial.

•

PE.3 - Texnoloxía como
clave da innovación
emprearial

•

10,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A empresa e o empresario. Tipos de empresas. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Concepto de empresa.Diferencia entre persoa física e xurídica 2,011.1 Definir o concepto de empresa.

1.2 Distinguir entre personalidade física e xurídica

O empresario individual. O traballador autonomo 3,022.1 Diferenciár empresas segundo a súa constitución legal.

2.2 Recoñecér as caracterísiticas do empresario autónomo

Características dos distintos tipos de sociedades. As franquías 8,033.1 Precisár as características de cada tipo de sociedade.

3.2 Identificár os tipos de franquías.

¿Qué forma xurídica e conveniente para a miña empresa? 2,044.1 Identificar a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa

15TOTAL

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 10 CA2.1 Definiuse o concepto de empresa. PE.1 - Concepto de empresa e empresario.•

S 10 CA2.2 Distinguiuse entre personalidade física e xurídica. PE.2 - Persoa física e xurídica.•

S 20 CA2.3 Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal. PE.3 - Tipos de empresas.•

S 10 CA2.4 Recoñecéronse as características do empresario autónomo. PE.4 - O empresario autónomo.•

S 20 CA2.5 Precisáronse as características de cada tipo de sociedade. PE.5 - Tipos de sociedades.•

S 20 CA2.6 Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa. PE.6 - Aspectos que inflúen na elección da
forma xurídica.

•

S 10 CA2.7 Identificáronse os tipos de franquías. PE.7 - Franquía•

100TOTAL

4.3.e) Contidos
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Contidos

 Conceptos de empresa e empresario.

 Persoa física e xurídica.

 Constitución da empresa: condición de empresario, personalidade xurídica e trámites. Tipos de empresa.

 O empresario autónomo.

 Tipos de sociedades.

 Aspectos que inflúen na elección da forma xurídica.

 Franquía.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Concepto de empresa.
Diferencia entre persoa
física e xurídica - Definición
do concepto de empresa

Explicar o concepto de
empresa.

•

Diferenciar entre
personalidade física e
xurídica.

•

Esquema recollendo as
diferencias entre
personallidade física e
xurídica

• Esquema• Manual Ed. McGrawHill• PE.1 - Concepto de
empresa e empresario.

•

PE.2 - Persoa física e
xurídica.

•

3,0O empresario individual. O
traballador autonomo - O
empresario individual como
persona física.
Caracteristicas do
traballador autonomo

Explicar as diferencias
entre empresas en
canto a súa contitución
legal.

•

Explicar as
características do
empresario autónomo

•

Esquema recollendo as
diferenzas entre
empresas en función da
dúa constitución legal.

•

Esquemas
características do
empresario autónomo.

•

Esquema• Equipo informático•

Manual Ed. MCgrawHill•

PE.3 - Tipos de
empresas.

•

PE.4 - O empresario
autónomo.

•

8,0Características dos distintos
tipos de sociedades. As
franquías - Características
dos distintos tipos de
sociedades.Definición e
tipos de franquías.

Explicar as
características dos
distintos tipos de
sociedades

•

Explicar o concepto de
franquia.

•

Realizar un esquema
coas caracteristícas
dos distintos tipos de
sociedades

•

realizar un informe
utilizando Internet,
recollendo información
sobre o funcionamento
das franquías.

•

Esquema•

Informe•

Equipo informático•

Manual Ed. McGrawHill•

PE.5 - Tipos de
sociedades.

•

PE.7 - Franquía•

2,0¿Qué forma xurídica e
conveniente para a miña
empresa? - Comparación
entre os distintos tipos de
empresas

Explicar ao alumnado a
forma xurídica máis
adecuada para cada
tipo de empresa.

• Realizar un informe
valorando a forma
xurídica máis adecuada
para cada tipo de
empresa.

• Informe• Equipo informático•

Manual ed. McGrawHill•

PE.6 - Aspectos que
inflúen na elección da
forma xurídica.

•

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

N.º Título da UD Duración

4 O Sistema tributario. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas finalidades básicas e as dos principais tributos. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Concepto de tributo.Los tributos y su finalidad socioeconómica 1,011.1 Definír o concepto de tributo e de sistema tributario español.

1.2 Relacionar  a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómico

Normas tributarias 1,022.1 Recoñecer a xerarquía normativa tributaria

Tipos de tributos.Caracteristicas de los tributos 3,033.1 Identificár os tipos de tributos.

3.2 Discrimár as súas principales características

Tipos de impuestos.Elementos dun impuesto 3,044.1 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos.

4.2 Identificár os elementos da declaración-liquidación

Formas de extinción de la deuda tributaria.Sancións e
infraccións

2,055.1 Recoñecér as formas de extinción das débedas tributarias.

5.2 Identificár as infracción e as sancións tributarias.

10TOTAL

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 CA3.1 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español. PE.1 - Concepto de tributo e de sistema
tributario español.

•

S 10 CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica. PE.2 - Finalidade socioeconómica do
tributo.

•

S 10 CA3.3 Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria. PE.3 - Xerarquía e normativa tributaria.•

S 15 CA3.4 Identificáronse os tipos de tributos. PE.4 - Tipos de tributos.•

S 10 CA3.5 Discrimináronse as súas principais características. PE.5 - Características dos tributos.•

S 15 CA3.6 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos. PE.6 - Clases de impostos.•

S 10 CA3.7 Identificáronse os elementos da declaración-liquidación. PE.7 - Elementos da declaración-
liquidación.

•

S 10 CA3.8 Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias. PE.8 - Formas de extinción da débeda
tributaria.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias. PE.9 - Infraccións e sancións tributarias.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistema tributario español. Concepto e finalidade socioeconómica do tributo.

 Xerarquía e normativa tributaria.

 Principais características dos tributos.

 Normas e tipos de tributos.

 Clases de impostos.

 Elementos da declaración-liquidación.

 Formas de extinción da débeda tributaria.

 Infraccións e sancións tributarias.

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)

1,0Concepto de tributo.Los
tributos y su finalidad
socioeconómica

Explicar o concepto de
tributo e sistema
tributario español.

•

Explicar ao alumnado a
finalidade
socioeconómica da
obriga tributaria.

•

Recoller información en
Internet sobre os
distintos tributos e o
sistema tributario
español

•

Recoller nun informe  a
finalidade
socipeconómica dos
tributos.

•

Informe• Manual ed. McGrawHill•

Equipo informático•

PE.1 - Concepto de
tributo e de sistema
tributario español.

•

PE.2 - Finalidade
socioeconómica do
tributo.

•

1,0Normas tributarias -
Caracteristicas das normas
tributarias

Explicar las normas
tributarias

• Reconocer la jerarquía
normativa tributaria

• Exercicios correxidos
polo profesora que o
alumnado gardará
debidamente ordenado
en carpetas .

• Equipo informático•

Manual Ed. Mcgrahill•

PE.3 - Xerarquía e
normativa tributaria.

•

3,0Tipos de tributos.
Caracteristicas de los
tributos - Tasas,
contribuciones especiales e
impuestos.Características
dos tributos.

Explicar las diferencias
entre os distintos tipos
de tributos

• Esquema das
caracteristicas dos
distintos tipo de
tributos.

•

Exercicios propostos
pola profesora para que
o alumnado podía
diferenciar entre
impuestos directos e
indirectos

•

Esquema•

Exercios correxidos
pola profesora e co
alumnado gardrá
debidamente
ordenaddos en
carpetas.

•

Equipos informáticos•

Manual Ed. Mcgrawhill•

PE.4 - Tipos de tributos.•

PE.5 - Características
dos tributos.

•

3,0Tipos de impuestos.
Elementos dun impuesto -
Impuestos directos e
indirectos.Elemtentos dun
impuesto

Explicar tipos de
impuestos  e os
elementos dun imposto

• Esquema identificando
os tipos de impuestos e
os elementos de cada
impuesto.

• Esquema• Manual Ed. McgrawHill•

Equipo informático•

PE.6 - Clases de
impostos.

•

PE.7 - Elementos da
declaración-liquidación.

•
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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)

2,0Formas de extinción de la
deuda tributaria.Sancións e
infraccións - Definción de
infracción e regulamento de
sancións.

Explicar sanción e
infraccións. Formas de
extinción das debedas
tributarias

•

Identificar as
infraccións e as sanción
tributarias.

•

Recoller nun esquema
as diferencias entre
sacións e infraccións e
as distintas formas de
extinción das debedas
tributarias.

•

Recoller nun informe
exemplos de
infracciones e sancións
tributarias.

•

Exercicios propostos
pola profesora para
reconocer as formas de
extinción das deudas
tributarias.

•

Esquema•

Informe•

Exercicios correxidos
pola profesora e
debidamente gardados
polo alumnado en
carpetas

•

Manual ed. McgrawHill•

Equipo informático•

PE.8 - Formas de
extinción da débeda
tributaria.

•

PE.9 - Infraccións e
sancións tributarias.

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Obrigas físcais das empresas 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Obrigas fiscais das empresas.Alta no censo de empresarios 4,011.1 Definír as obrigas fiscais da empresa.

1.2 Precisar a necesidade de alta no censo

IAE. Índice de actividades ecónomicas 2,022.1 Definir o índice de actividades económicas.

2.2 Recoñecer as empresas suxeitas ao pagamento do IAE

O IVE. 12,033.1 Recoñecér as características xerais do IVE e os seus réximes.

3.2 Interpretár os modelos de liquidación do IVE.

O IRPF 16,044.1 Recoñecer a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda
das persoas físicas (IRPF

O imposto de sociedades. 2,055.1 Identificar os elementos e a natureza do imposto de sociedades

36TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa. PE.1 - Actividades empresariales e
profesionais.

•

S 5 CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo. TO.1 - Declaración censal. Alta no censo de
actividades económicas.

•

S 5 CA4.3 Definiuse o índice de actividades económicas PE.2 - Índice de actividades económicas.•

S 5 CA4.4 Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades
económicas (IAE).

PE.3 - Imposto de actividades económicas.•

S 10 CA4.5 Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes. PE.4 - Imposto sobre o valor engadido.tipos
e réximenes.

•

S 20 CA4.6 Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de
declaración-liquidación.

PE.5 - Liquidación IVE.•

S 10 CA4.7 Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF).

PE.6 - Natureza, obxecto e ámbito de
aplicación do IRPF. Formas de estimación
da renda. Retencións do IRPF

•

S 30 CA4.8 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de
declaración-liquidación.

LC.1 - Modelos e prazos de declaración-
liquidación

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.9 Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades. PE.7 - Natureza e elementos do imposto de
sociedades

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Actividades empresariais e profesionais.

 Declaración censual. Alta no censo de actividades económicas.

 Índice de actividades económicas.

 Imposto de actividades económicas.

 Imposto sobre o valor engadido: tipos e réximes; liquidación.

 Natureza, obxecto e ámbito de aplicación do IRPF. Formas de estimación da renda. Retencións do IRPF.

 Modelos e prazos de declaración-liquidación.

 Natureza e elementos do imposto de sociedades.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Obrigas fiscais das
empresas.Alta no censo de
empresarios - Dar a
conocer as obrigas fiscais
das empresas

Explicar as obrigas
fiscais da empresa

•

Explicar a necesidade
de alta no censo.

•

Exercicios propostos
pola profesora para
identificar as obrigas
fiscais da empresa.

Recoller nun esquema
as obrigas fiscais das
empresas.

•

A través de internet
cubrir impresos para
dar de alta unha
empresa no censo.

•

Modelo de alta no
censo cubertos

• Equipos informáticos•

Manual ed. McgrawHIl•

PE.1 - Actividades
empresariales e
profesionais.

•

TO.1 - Declaración
censal. Alta no censo de
actividades económicas.

•

2,0IAE. Índice de actividades
ecónomicas

PE.2 - Índice de
actividades económicas.

•

PE.3 - Imposto de
actividades económicas.

•

12,0O IVE. - Características e
modelos de liquidación do
IVE

PE.4 - Imposto sobre o
valor engadido.tipos e
réximenes.

•

PE.5 - Liquidación IVE.•
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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)

16,0O IRPF - Natureza e ámbito
de aplicación. Modelos de
liquidación do IRPF

Explicar ao alumnado a
natureza e o ámbito de
aplicación do IRPF

• Identificar periodo
impositivo, Devengo e
plazo de presentación.

• Modelos de IRPF• Manual de Irpf.•

Equipos informáticos•

LC.1 - Modelos e prazos
de declaración-
liquidación

•

PE.6 - Natureza, obxecto
e ámbito de aplicación
do IRPF. Formas de
estimación da renda.
Retencións do IRPF

•

2,0O imposto de sociedades. -
Coñecer os elementos e
natureza do imposto de
sociedades.

Explicar os elementos e
a natureza do imposto
de sociedades

• Realizar un esquema
recollendo os
elementos do imposto
de sociedades.

• • • PE.7 - Natureza e
elementos do imposto de
sociedades

•

36,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Relación entre a cidadania e a administración. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O acto administrativo 2,011.1 Definir o concepto de acto administrativo.

1.2 Clasificar os actos administrativos.

O proceso administrativo 2,022.1 Definir o proceso administrativo, os seus tipos,as súas fases e os tipos de
silencio.

Recursos. Jurisdicción contencioso-administrativo 5,033.1 Definir o concepto de recurso administrativo e diferenciar os seus tipos.

3.2 Identificar os actos recorribles dos non recorribles

3.3 Verificar as condición para a interposición dun recurso administrativo

3.4 Precisar os órganos da xurisdición. Relacionar as fases do procedemento
contencioso-administrativo.

3.5 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o
seu ámbito de aplicación

Os contratos administrativos 1,044.1 Precisar os tipos de contratos administrativos

10TOTAL

4.6.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 CA6.1 Definiuse o concepto de acto administrativo. PE.1 - Acto administrativo•

S 10 CA6.2 Clasificáronse os actos administrativos. PE.2 - Acto administrativo•

S 20 CA6.3 Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de
silencio.

PE.3 - Silencio administrativo•

S 10 CA6.4 Precisáronse os tipos de contratos administrativos. LC.1 - Contratos administrativos•

S 10 CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos. PE.4 - Procedemento administrativo•

S 10 CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles. PE.5 - Fases do proceso administrativo•

S 10 CA6.7 Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo. LC.2 - Recursos administrativos.•

S 10 CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de
aplicación.

LC.3 - Xurisdición contencioso-
administrativa.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo. PE.6 - Xurisdición contencioso-
administrativa.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Acto administrativo.

 Silencio administrativo.

 Contratos administrativos.

 Procedemento administrativo: as súas fases.

 Recursos administrativos.

 Xurisdición contencioso-administrativa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O acto administrativo -
Concepto e clasificación.
Elementos

Explicar el concepto de
acto administrativo y
clasificación.

• Identificar un acto
administrativo y ser
capaz de comprender
sus elementos

•

Confeccionar
documentos de
alegaciones.

•

Solicitudes redactadas
por el alumno.

•

Documentos de
alegaciones redactados
por el alumnno.

•

Equipos informáticos.•

Manual Ed. Mcgrahil•

PE.1 - Acto
administrativo

•

PE.2 - Acto
administrativo

•

2,0O proceso administrativo -
Definición, Tipos , Fases e
os tipos de silencio.

Definir o proceso
administrativo, os seus
tipos, as súas fases e
os tipos de silencio

• Recoñecer os trámites
e documentos que
comprenden a fase de
desarrollo do
procedemento
administrativo.

•

Redacción de
documentos  de
alegacións.

•

Documentos de
alegacións correxidos
pola profesora e
ordenadamente
gardados polo
alumnado en carpetas.

• Equipo informático•

Manual Ed. Mcgrawhill.
Empresa e
administración

•

PE.3 - Silencio
administrativo

•

5,0Recursos. Jurisdicción
contencioso-administrativo -
Tipos de recursos e
xurisdicción contencioso-
administrativo.

Explicar o concepto de
recurso administrativo e
diferenciar os seus
tipos.

• Redactar diferentes
recursos.

• Diferentes recursos
correxidos pola
profesora e gardados
ordenadamente polo
alumnado unha
carpeta.

• Equipos informáticos.•

Manual Ed. Mcgrahill.
Empresa e
Administración

•

LC.2 - Recursos
administrativos.

•

LC.3 - Xurisdición
contencioso-
administrativa.

•

PE.4 - Procedemento
administrativo

•

PE.5 - Fases do proceso
administrativo

•

PE.6 - Xurisdición
contencioso-
administrativa.

•
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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)

1,0Os contratos
administrativos - Concepto.
Tipos de contratos.

Explicar ao alumnado
os tipos de contratos
administrativos.

• Realizar un esquema
co as características de
cada tipo de contrato
administrativo

• Esquema que recolla
as características dos
tipos de contratos
administrativos.

• Internet.•

Manual: Empresa e
Administración. Ed.
McGrawHill.

•

LC.1 - Contratos
administrativos

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión da documentación ante a administración. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza xestións de obtención de información e presentación de documentos ante a Administración, e identifica os tipos de rexistros públicos. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As oficinas de rexistro e atención a cidadania.O rexistro de
entrada e salida de documentos.

3,011.1 Cumprir as normas de presentación de documentos ante a
Administración.

1.2 Recoñecer as funcións dos arquivos públicos

Os rexistros públicos 2,022.1 Solicitar determinada información nun rexistro público

A información administrativa.As oficinas de información e
atención a cidadan.

3,033.1 Recoñecer o dereito á información, á atención e á participación da
cidadanía.

3.2 Acceder ás oficinas de información e atención a cidadania por vías como
as pax. Web.

A protección de datos de carácter persoal 2,044.1 Identificar e describir os límites do dereito á información relacionados cos
datos en poder da Administración sobre a cidadania.

10TOTAL

4.7.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 CA7.1 Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración. TO.1 - Documentos na Administración.•

S 20 CA7.2 Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos. PE.1 - Arquivos públicos•

S 10 CA7.3 Solicitouse determinada información nun rexistro público. TO.2 - Rexistros públicos.•

S 20 CA7.4 Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía. PE.2 - Dereito á información, á atención e á
participación da cidadanía.

•

S 20 CA7.5 Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as
páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter información salientable e
relacionala nun informe tipo.

TO.3 - Vías de obtención de información e
de atención á cidadanía.

•

S 20 CA7.6 Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos
datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

PE.3 - Límites do dereito á información.•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Documentos na Administración.

 Arquivos públicos.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Rexistros públicos.

 Dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 Vías de obtención de información e de atención á cidadanía.

 Límites do dereito á información.

4.7.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)

3,0As oficinas de rexistro e
atención a cidadania.O
rexistro de entrada e salida
de documentos.

Explicar ao alumando
as normas de
presentación de
documentos ante a
administración.

• Visita a secretaria do
centro para ver como
se realiza o rexistro de
documentos ante a
administración.
Recoñecer as funcións
dos arquivos públicos.

• • Equipos informáticos.•

Manual: Empresa e
Administración. Ed.
McGrawHill.

•

PE.1 - Arquivos públicos•

TO.1 - Documentos na
Administración.

•

2,0Os rexistros públicos Acompañar ao
alumnado a unha
oficina de rexitro
publico de Lalín

• Acompañar ao profesor
na visita a unha ofiicina
de rexistro público de
Lalín.

• • • TO.2 - Rexistros
públicos.

•

3,0A información
administrativa.As oficinas
de información e atención a
cidadan.

Explicar ao alumnado o
dereito á información, á
atención e á
participación da
cidadania.

• Acceder ás oficinas de
información e atención
a cidadania por vías
como as pax. Web.

•

Cubrir modelos de
follas de reclamación.

•

Follas de reclamación
correctamente
cubertas.

• Equipos informáticos.•

Manual Empresa e
Administración Ed.
McGrawHill.

•

PE.2 - Dereito á
información, á atención e
á participación da
cidadanía.

•

TO.3 - Vías de obtención
de información e de
atención á cidadanía.

•

2,0A protección de datos de
carácter persoal

Explicar ao alumnado
os límites do dereito á
información
relacionados cos datos
en poder da
Administración sobre a
cidadania.

• Buscar información en
Internet e recoller
nunha ficha sobre os
limites do dereito á
información
relacionados cos datos
en poder da
Administración sobre a
cidadania.

• Ficha coa información
recollida en Internet.

• Equipos informáticos.•

Manual Empresa e
Administración. Ed.
McGrawHill.

•

PE.3 - Límites do dereito
á información.

•

10,0TOTAL
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 -Identificáronse as fontes do dereito administrativo.

 - Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas.

 - Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas.

 - Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas.

 - Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionouse esta información nun informe.

 - Precisáronse as formas de relación laboral na Administración.

 - Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta.

 - Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos.

 -Definiuse o concepto de empresa.

 - Distinguiuse entre personalidade física e xurídica.

 - Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal.

 - Recoñecéronse as características do empresario autónomo.

 - Precisáronse as características de cada tipo de sociedade.

 - Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa.

 - Identificáronse os tipos de franquías

 -Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) como fontes de

desenvolvemento económico e creación de emprego.

 - Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial.

 - Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

 - Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos.

 - Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes.

 - Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación.

 - Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse

estruturadamente nun informe.

 -Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español.

 - Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica.

 - Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria.

 - Identificáronse os tipos de tributos.

 - Discrimináronse as súas principais características.

 - Diferenciouse entre impostos directos e indirectos.

 - Identificáronse os elementos da declaración-liquidación.

 - Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias.

 - Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias.

 -Definíronse as obrigas fiscais da empresa.

 - Precisouse a necesidade de alta no censo.

 - Definiuse o índice de actividades económicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 - Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE).

 - Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes.

 - Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

 - Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

 - Recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

 - Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades.

 -Definiuse o concepto de acto administrativo.

 - Clasificáronse os actos administrativos.

 - Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio.

 - Precisáronse os tipos de contratos administrativos.

 - Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos.

 - Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles.

 - Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo.

 - Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación.

 - Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo

 -Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración.

 - Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos.

 - Solicitouse determinada información nun rexistro público.

 - Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 - Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para

obter información salientable e relacionala nun informe tipo.

 - Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Aplicarase do eguinte xeito:

-Traballos, que englobarán traballos individuais  ou tarefas dos alumnos, que se puntuaran na escala de 0 a 10. (Para que un traballo sexa

calificado terá que ser debidamente entregado ao profesor na data indicada e non poderá ser copiado do compañeiro).A cualificación representará

como máximo o 20% da nota de cada avaliación, sempre e cando se superen as probas escrita correspondente cunha puntuación mínima dun 5

-Probas escritas, que  agruparán as probas escritas a realizar na data indicada para exame, cualificaranse na escala de 0 a 10, e a cualificación

representará como mínimo 80% da nota de cada avaliación.

PROBAS ESCRITAS:

En cada avaliación realizaranse  varias probas escritas. O profesorado indicará con antelación as datas, hora e lugar. Procurarase non modificar as

datas, e de ter que facelo o profesorado avisará na aula cunha antelación non inferior a 48 horas.

Constarán de varias preguntas curtas, cuestións de verdadeiro e falso, preguntas longas a desenvolver e realización de supostos prácticos. O

número de preguntas poderá variar dunha a outra.

As probas escritas serán cualifIcadas sobre 10 puntos e cada pregunta terá o valor que se indique na proba, de non indicarse terán todas o mesmo

valor. A cualificación mínima para superar cada proba será de 5 puntos.

A cualificación dunha avaliación virá dada por:

CA=0,80*(media aritmética das probas escritas)+0,20*(media aritmética dos traballos)
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Onde CA é a cualificación sobre 10 obtida na avaliación, esta nota será redondeada a unidade máis próxima.

Para superar a avaliación CA terá que ser >= 5.

Para calcular a nota media compre ter unha nota igual ou superior a 5 en cada proba ou traballo.

A cualificación  final no módulo virá dada pola suma das medias das notas obtidas nas avaliacións.

Para a superación do módulo compre ter todas as avaliación superadas.

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

O alumnado 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 da Orde 12 de Xullo de 2011 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.

O profesor/a ocuparase da impartición e avaliación de actividades de recuperación ao alumnado que teña pendente de superar algún criterio de

avaliación.

Os alumnos que o longo do curso sexan avaliados negativamente, realizaran unhas actividades de recuperación adecuadas os resultados de

aprendizaxe xa referidos. Estas actividades consistirán nunha serie de exercicios que se lles iran facilitando para que cumprimenten nun prazo

determinado, así como na realización dunha proba   téorica-práctica relacionada cos criterios de avaliación que ten pendente de acadar.Esta proba

cualificarase de cero a dez puntos.Será necesario sacar un mínimo de cinco puntos para aprobar.A nota final do módulo será numérica, entre un e

dez, sen decimais, expresada con números enteiros, redondeada  a unidade máis próxima.

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

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

avaliación previstos inicialmente, terá dereito a  realizar  unha proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final.

O número de faltas que  implica a perdeda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será 10% respecto da súa duración total(

artigo 25 da Orde do 12 de Xullo de 2011).

 O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha única proba final extraordinaria previa á

avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011.

A cualificación obtida na proba final extraordinaria para o alumnado de segundo curso que perdese o dereito á avaliación continua nun

determinado módulo, dependendo do momento de realización desta proba, poderá consignarse na sesión de avaliación parcial previa á realización

da FCT (formación en centros de traballo), ou na avaliación final de módulos.

A proba final constará de dúas partes, a primeira delas consistira nunha proba teórica, atenderá aos criterios de avaliación do curriculo do módulo

relacionados cos coñecementos teóricos. Esta proba cualificarase de cero a dez puntos.Será necesario sacar un mínimo de cinco puntos,para

poder facer media aritmética coa parte práctica.

Unha segunda parte práctica para cubrir os coñecementos prácticos.Cualificarase de cero a dez puntos. Será necesario sacar un mínimo de cinco

puntos para poder facer media aritmética coa parte teórica.

A nota final do módulo será numérica, entre un e dez, sen decimais, correspondendo coa media aritmética a das cualificacións obtidas en cada
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unha das partes.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 o seguimento das programación de cada módulo, no cal

se refectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

A programación será revisada ao inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No primeiro mes do inicio  das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá

por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo,

deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan según

queda recollido no artigo 28 da Orde do 12 de xullo do 2011

O profesorado a esa sesión de avaliación vai levar os resultados da proba de avaliación inicial realizada ao alumnado de cada módulo.No caso do

módulo de Empresa e Administración esta proba vai consistir nun cuestionario no que o alumnado terá que identificar certos conceptos

relacionados coa materia. Unha vez corrixido se lle entregará ao alumnado, e que en ningún caso levará consigo unha cualificación do alumnado.

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

As actividades de  reforzo poderán consistir en:

-Realización de traballos, resolución de actividades, exercicios prácticos, etc, sobre aqueles aspectos nos que se detecte as maiores deficiencias.

-Repetición de determinadas actividades cando se observe que na súa realización o alumno non dedicou o suficiente tempo ou esforzo.

-Realización dunha proba escrita sobre os contidos teóricos da avaliación non superada.

-Realización de supostos prácticos, sobre a materia.

-Atención personaliza na aula.

-Establecemento de tarefas complementarias con seguemento do profesor.

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
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parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

O Departamento  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 omportamento 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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias xogan un papel esencial no reforzó e na dinamización do proceso formativo, dentro e fóra do centro.

As actividades complementarias previstas son:

-Visitas a empresas do entorno e outros organismos.

-Xornadas do comercio xusto e consumo responsable.

-Actividades relacionadas co autoemprego.

-Difusión de noticias relacionadas coa empresa.

-Difusión de noticias relacionadas coa empresa.

10.Outros apartados

10.1) Publicidade

A programación do módulo estará a disposición do alumnado no Departamento de Administrativo do centro, en xefatura de estudos, así como na

páxina web do instituto. O profesorado ao comenzo do curso dara a coñecer ao alumnado a programación do módulo.

No taboleiro de anuncios da aula os aulmnos teran cun mes de antelación a data dos examenes trimestrales y finais da materia. Non se permitira

ningun cambio de datas salvo que o profesor o estime convinte.

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.
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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

Clasroom.
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