
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Laxeiro 2020/202136013758 Lalín

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0446 Empresa na aula 92020/2021 187156

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ DE DIOS GONZÁLEZ,SUSANA GÓMEZ CRESPO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado SUSANA GÓMEZ CRESPO

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 as funcións que realiza o persoal auxiliar administrativo, de xeito integrado

e nun contexto real ademais dalgunhas funcións propias da área comercial da empresa.

Preténdese que o alumnado aplique neste módulo todos os coñecementos, os procedementos e as aptitudes que se adquiriran ao longo do seu

proceso de aprendizaxe, e que realice os traballos de apoio administrativo en cada área funcional da empresa creada para este propósito

Esta función abrangue aspectos como:

Apoio administrativo nas áreas de aprovisionamento, de recursos humanos, contable, fiscal e financeira da empresa.

Atención á clientela.

Venda.

¿ Traballo en equipo.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión dunha pequena ou mediana empresa de calquera sector de actividade.

A formación do módulo contribúe a alcanzar todos os obxectivos xerais do ciclo formativo, e todas as competencias do título.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

División do grupo de alumnado en departamentos dunha empresa, onde se desempeñen as tarefas propias do persoal auxiliar administrativo

nunha empresa real.

Uso dos mesmos documentos e das mesmas canles de comunicación que as empresas utilizan na realidade.

Traballo cooperativo, onde todo o alumnado realice funcións en todos os departamentos, mediante un sistema de rotación de postos de traballo.

Uso dun sistema informático en rede que posibilite a realización de xestións cos organismos públicos e as entidades externas en escenarios o máis

parecidos posible asituacións reais.

Uso dun sistema informático en rede que posibilite a comunicación e as relacións.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0446_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Nosa empresa simulada Características internas e externas da empresa que imos a
crear

12 5 X X

2 Organización por
departamentos

Transmisión de información na empresa na aula:
Organigrama da empresa, tareas por departamento, postos
de traballo e funcións, traballo de equipo, comunicación
interna e externa,  e arquivos de información

12 5 X X X

3 Lanzamento da empresa ao
mercado

Plan de marketing: realización das actividades necesarias
para dar a coñecer a empresa: elaboración de catálogos e
tarxetas, presentación da empresa, ...... Comunicación,
Distribución, Producto, Precio. Nos centramos na
comunicación pois hai certos elementos xa traballados na
unidade 1.

12 5 X X X X

4 Departamento de almacén e
compras

Funcionamento do almacén, actividades do departamento,
departamento de compras e actividades. Pedidos, albaranes,
facturas. Control de existencias. Control de pedidos e facturas
recibidas.Impresos relativos o departamento almacén e
compras. FacturaPlus. Incidencias

42 25 X X X X

5 Departamento de ventas Funcionamento e actividades do departamento. Recepción de
pedidos, confección de albaranes, facturas. Rexistro de
pedidos, albaranes e facturas. FacturaPlus. Incidencias

42 25 X X X

6 Departamento de Contabilidade
e Xestión de Tesouraria

Funcionamento e actividades. Proceso da elaboración da
información contable (documentación de compras, ventas,
suministros, outros gastos). Documentos e libros contables.
Medios de cobro e pago. Incidencias

42 25 X X X

7 Departamento de Recursos
Humanáns

Funcionamento e actividades do departamento.
Documentación do departamento. Contratos. Trámites coa
Tesouraría. Nóminas.

25 10 X X X

Total: 187

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 Nosa empresa simulada 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica as características do proxecto de empresa creada na aula, e toma parte na actividade que esta desenvolve. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e o seu entorno 5,011.1 Identificar as características internas e externas

Creación dunha empresa 7,022.1 Identificar os elementos que constituen a rede loxística da empresa.

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Identificáronse as características internas e externas da empresa creada na aula. PE.1 - Traballo individualizados-reflexo na
súa documentación

•

S 15 CA1.2 Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa creada:
provedores, clientes, sistemas de produción e comercialización, almacenamento, etc.

PE.2 - Traballo individualizados-reflexo na
súa documentación

•

S 14 CA1.3 Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso
produtivo ou comercial.

PE.3 - Traballo individualizados-reflexo na
súa documentación

•

S 14 CA1.4 Relacionáronse características do mercado, tipo de clientes e provedores, e a súa
posible influencia no desenvolvemento da actividade empresarial.

PE.4 - Traballo individuaizados-reflexo na
súa documentación

•

S 14 CA1.5 Valorouse a polivalencia dos postos de traballo administrativos no desenvolvemento
da actividade da empresa.

TO.1 - Traballo na aula•

S 14 CA1.6 Integrouse na empresa creada na aula, e describiu a súa relación co sector, a súa
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento.

TO.2 - Traballo na aula•

S 14 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.3 - Traballo na aula•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Actividade, estrutura e organización da empresa na aula.

 Definición de postos e tarefas. Polivalencia do traballo administrativo.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A empresa e o seu entorno
- Definición e descripción
do entorno interno e
externo da empresa.

Explicación teórica do
entorno interno e
externo empresa,
desenvolvemento
negocio e forma
xurídica

• Realización do
documento base da
empresa na aula, a
partir das pautas dadas
polo profesor

• Documento base da
empresa na aula,
carpeta alumno e
documentos aula

• Aula con ordenadores e
conexión Internet,
archivadores, sofware
de Xestión, apuntes
facilitados pola
profesora, libro
recomendado e
entradas en Internet

• PE.1 - Traballo
individualizados-reflexo
na súa documentación

•

PE.4 - Traballo
individuaizados-reflexo
na súa documentación

•

TO.2 - Traballo na aula•

TO.3 - Traballo na aula•

7,0Creación dunha empresa -
Definición dos elementos
máis importantes da rede
loxistica: proveedores,
clientes, comercialización,
suministradores, servizos,
mantemento, etc

Explicación  dos
elementos básicos que
constituíen a rede
loxistica: productos,
situación patrimonial
inicial, trámites de
constitución,
contratación dos
servicios básicos.

• Realización da
documentación básica
da rede loxística:
fichas, arquivos,
inventario, etc.

• Documentación básica
da empresa na que
vamos a traballar:
fichas clientes,
proveedores, bancos,
arquivos, inventario
inicial, existencias
almacén, etc.

• Equipos informáticos,
conexión a Internet,
sofware de xestión, etc.

• PE.2 - Traballo
individualizados-reflexo
na súa documentación

•

PE.3 - Traballo
individualizados-reflexo
na súa documentación

•

TO.1 - Traballo na aula•

TO.3 - Traballo na aula•

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

N.º Título da UD Duración

2 Organización por departamentos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Transmite información entre as áreas e á clientela interna e externa da empresa creada na aula, con aplicación de técnicas de comunicación. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. NO

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estructura e organización da información na empresa 5,011.1 Aplicar técnicas de organización da información

Comunicación, transmisión da información, organización e
arquivo da información .

5,022.1 Trasmitir información entre as diferentes áreas e a clientes. Aplicación de
técnicas de comunicación

Traballo en equipo 2,033.1 Traballar en equipo, recoñocer valorar as aportacións de cada membro.

12TOTAL

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 12 CA2.1 Utilizouse a forma e as técnicas adecuadas na atención e no asesoramento. TO.1 - Traballo na aula, simulación•

S 12 CA2.2 Mantívose unha actitude correcta na atención e no asesoramento. TO.2 - Traballo na aula, simulación•

S 10 CA2.3 Transmitiuse a información con claridade e precisión. LC.1 - Traballo na aula, simulación•

S 10 CA2.4 Utilizouse o tratamento protocolario axeitado. LC.2 - Traballo na aula, simulación•

S 8 CA2.5 Identificouse o emisor e o receptor nunha conversa telefónica ou presencial. PE.1 - Traballo na aula, simulación•

S 10 CA2.6 Identificouse o remitente e o destinatario en comunicacións escritas recibidas. PE.2 - Exercicios-casos prácticos•

S 10 CA2.7 Rexistrouse a información relativa ás consultas realizadas, na ferramenta de xestión
da relación coa clientela.

LC.3 - Traballo na aula, simulación•

S 10 CA2.8 Aplicáronse técnicas de negociación básicas con clientes e provedores. LC.4 - Traballo na aula, simulación•

S 10 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

PE.3 - Preguntas cortas, casos prácticos•

S 8 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.3 - Traballo na aula, simulación•

100TOTAL
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Atención a clientes.

 Comunicación con provedores e empregados.

 Técnicas de negociación con provedores e clientes.

 Escoita: técnicas de recepción de mensaxes orais.

 Comunicación telefónica, escrita e a través de internet (correo electrónico).

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)

5,0Estructura e organización
da información na empresa
- Describir como vamos
estructurar e organizar a
empresa e os canle polos
que vai a transmitirse a
información

Explicación teórica de
como debemos
estructurar la empresa,
exemplos. Comentarios
criticos sobre modelos
de documentos, estudio
de propuestas.

• Confeccionar un
organigrama, y un
táboa das tarefas dos
distintos departamentos

• Organigrama y
definición de posto
traballo

• Apuntes, libro
recomendado pola
profesora, páxinas de
Interne recomendadas,
procesador de textos

• LC.1 - Traballo na aula,
simulación

•

TO.1 - Traballo na aula,
simulación

•

TO.2 - Traballo na aula,
simulación

•

TO.3 - Traballo na aula,
simulación

•

5,0Comunicación, transmisión
da información,
organización e arquivo da
información . - Definición
dos postos de traballo,
proceso de acollemiento,
comunicacións oral e
escritas, archivo e rexistros
de documentos.

Explicación do profesor
donde indica como se
va constituir o archivo
os tipos de archivo que
existirán na simulación
e a documentación a
archivar. As
comunicacións orais na
empresa

• Realizar comunicacións
escritas, correos
electrónico, orais.
Arquivo manexo e
arquivar

• Utilizar os medios de
comunicación, manexo
do arquivo e do correo
electrónico

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamiento
textos, impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.2 - Traballo na aula,
simulación

•

LC.3 - Traballo na aula,
simulación

•

LC.4 - Traballo na aula,
simulación

•

PE.1 - Traballo na aula,
simulación

•

PE.2 - Exercicios-casos
prácticos

•

PE.3 - Preguntas cortas,
casos prácticos

•

TO.3 - Traballo na aula,
simulación

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Traballo en equipo -
fomento do traballo en
equipo reconocimiento e
valorando as  aportaciones
de cada un dos membros
do grupo

Explicar o traballo
equipo, os principios
básicos que o regulan,
e distribución dos
equipos.Prioridad  na
recepcion da
correspondencia e
documentación.

• Integración e
presentación no equipo,
posta en comun e
coordinación.

• Personal en grupo en
torno os departamentos
da empresa, definición
de tarefas.

• Consultas a profesora e
Internet sobre as
tarefas dos
traballadores nos
distintos
departamentos.

• LC.1 - Traballo na aula,
simulación

•

LC.2 - Traballo na aula,
simulación

•

LC.3 - Traballo na aula,
simulación

•

LC.4 - Traballo na aula,
simulación

•

PE.1 - Traballo na aula,
simulación

•

PE.2 - Exercicios-casos
prácticos

•

PE.3 - Preguntas cortas,
casos prácticos

•

TO.1 - Traballo na aula,
simulación

•

TO.2 - Traballo na aula,
simulación

•

TO.3 - Traballo na aula,
simulación

•

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

N.º Título da UD Duración

3 Lanzamento da empresa ao mercado 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas informáticos previstos. SI

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. NO

RA5 - Realiza as actividades derivadas da política comercial, e identifica as funcións do departamento de vendas e compras. NO

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Entorno xeral e entorno específico: Plan de marketing I 5,011.1 Saber analizar o entorno e realizar a primeira etapa do plan de marketing.

Determinación dos precios: Plan de marketing II 5,022.1 Saber determinar precios e condicións de venda

Medios publicitarios: Plan de marketing III 2,033.1 Saber dedicir os medios publicitarios idóneos para a nosa empresa

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de información necesaria
na xestión de control de calidade do servizo prestado.

LC.1 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 5 CA3.2 Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o departamento da
empresa que corresponda.

LC.2 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 5 CA3.3 Aplicáronse as técnicas de organización da información. LC.3 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 5 CA3.4 Analizouse e sintetizouse a información subministrada. LC.4 - Simulación da empresa; traballos
encargados polo xestor

•

S 5 CA3.5 Manexouse como usuario a aplicación informática de control e seguimento de
clientes, provedores, etc.

LC.5 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 5 CA3.6 Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas. LC.6 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 10 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.7 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 15 CA5.1 Elaborouse e/ou actualizouse o catálogo de produtos da empresa. LC.8 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 15 CA5.4 Elaboráronse listaxes de prezos. LC.9 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 15 CA5.5 Confeccionáronse ofertas. LC.10 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•

S 10 CA5.6 Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes na actividade
específica.

PE.1 - Simulación da empresa: traballos
encargados polo xestor

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - Simulación da empresa: traballo na
aula

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Acceso á información.

 Sistemas de xestión e tratamento da información.

 Arquivo e rexistro.

 Técnicas de organización da información.

 Produto e carteira de produtos.

 Publicidade e promoción.

 Venda: organización e técnicas.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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)

5,0Entorno xeral e entorno
específico: Plan de
marketing I - Actividades
relacionadas co plan de
marketing: elaboración de
catálogos, tarifas,
publicidades e promoción,
asistencias a feiras.

Explicación teórica,
sobre o entorno, con
casos prácticos e
exemplos.

• Estudiar os factores
externos e internos que
condicionan a vida da
empresa

• Análisis DAFO• Entradas en Internet,
apuntes profesora e
libro recomendado,
casos prácticos.

• LC.1 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•
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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)

5,0Determinación dos precios:
Plan de marketing II - Se
definen  as condicións
xerais de venda

Explicación teórica
acompañada dun caso
práctico.

• Realización dun Plan
de Marketing,
describiendo os
productos, os precios, a
distribución  e a
comunicicación

• Plan de Marketing• Apuntes, libro
recomendado, Internet
para buscar
información, plans de
marketing modelo

• LC.1 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.2 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.3 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.4 - Simulación da
empresa; traballos
encargados polo xestor

•

LC.5 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.7 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.8 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.9 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.10 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

PE.1 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

2,0Medios publicitarios: Plan
de marketing III - Se decide
os folletos publicitarios,
aplicando distintos
programas informáticos

Explicación teórica
sobre os medios de
publicitarios e os tipos
de publicidades

• Elaboración de
catálogos, tarxetas,
folleto de promocións,
páxina Web da
empresa

• Catálogos, tarxetas,
folleto de promocións,
páxina Web da
empresa

• Apuntes, libro
recomendado, Internet
para buscar
información, casos
prácticos resoltos

• LC.3 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.5 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.6 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

LC.7 - Simulación da
empresa: traballos
encargados polo xestor

•

12,0TOTAL
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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 Departamento de almacén e compras 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA5 - Realiza as actividades derivadas da política comercial, e identifica as funcións do departamento de vendas e compras. NO

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. NO

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fluxos de operacións realizadas no almacén e no
departamento compras

14,011.1 Identificar os procedimentos de traballo, arquivo, documentación
administrativa e incidencias

Documentos e rexistros utilizados no almacén e no
departamento compras

14,022.1 Saber elaborar a documentación que se xenera no almacén e compras

Xestión do almacén e do departamento compras 10,033.1 Saber Informatizar o almacén e as compras (FacturaPlus)

Traballo de equipo 4,044.1 Saber traballar en equipo

42TOTAL

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 15 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.1 - Exercicios simulación•

S 5 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.2 - Exercicios simulación•

S 10 CA5.2 Manexouse a base de datos de provedores, comparáronse ofertas e establecéronse
negociacións de condicións de compras.

LC.3 - Exercicios simulación•

S 5 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. LC.4 - Exercicios simulción•

S 5 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. TO.1 - Exercicios simulación•

S 10 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. TO.2 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.3 - Exercicios simulaciòn•

S 5 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.4 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.5 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. LC.5 - Exercicios simulación•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. LC.6 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

LC.7 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.8 - Exercicios simulación•

S 5  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.9 - Exercicios simulación•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Elección de provedores.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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)

14,0Fluxos de operacións
realizadas no almacén e no
departamento compras -
Planificación das
operacións que se fan no
almacén e no departamento
compras, recepción de
pedidos, albaráns e
facturas, rexistro de
operacións dos
departamentos

Explicación do fluxo de
operacións de Almacén
e Compras.
Centralización  das
compras. Explicación
do procedemento de
compras e petición por
parte dos demáis
departamentos.

• Esquema  do fluxo de
operacións do
Departamento de
Almacén e Compras.
Esquema do fluxo de
operacións de petición
dos departamentos das
compras necesarias
para funcionar.

• Cumplimentación de
notas internas (ordes
de reposición) ,
pedidos, recepción de
albaráns e facturas,

• Apuntes e libro
recomendado,
exercicios de
simulación propostos
por la profesora

• LC.2 - Exercicios
simulación

•

LC.7 - Exercicios
simulación

•

TO.3 - Exercicios
simulaciòn

•

TO.8 - Exercicios
simulación

•
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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)

14,0Documentos e rexistros
utilizados no almacén e no
departamento compras -
documentos recibidos dos
nosos proveedores, fichas
de almacén e ordenes de
compra, incidencias

Explicación da
documentación
cumplementaria

• Realización de
exercicios sobre a
documentación,
anotación no exercicio
de simulación dos
artigos en fichas de
control de existencias

• Ficha de control de
existencias, arquivo de
proveedores.

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.

• LC.1 - Exercicios
simulación

•

LC.2 - Exercicios
simulación

•

LC.3 - Exercicios
simulación

•

LC.7 - Exercicios
simulación

•

TO.3 - Exercicios
simulaciòn

•

TO.4 - Exercicios
simulación

•

TO.6 - Exercicios
simulación

•

TO.8 - Exercicios
simulación

•

10,0Xestión do almacén e do
departamento compras -
Realización da xestión
dunha forma informatizada
nas partes máis
importantes, e xestión de
tarefas que non están
realizadas, coordinación
cos outros departamentos

Explicación do
funcionamento do
programa de
facturación.

• Creación e introducción
de datos no programa
de facturación,
seguindo as
instruccións do
profesor.

• Copia de seguridade da
aplicación utilizada,
facturas recibidas,
albaráns, rexistro de
facturas, control de
pedidos

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de facturación,
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.

• LC.1 - Exercicios
simulación

•

LC.2 - Exercicios
simulación

•

LC.3 - Exercicios
simulación

•

LC.4 - Exercicios
simulción

•

LC.5 - Exercicios
simulación

•

LC.6 - Exercicios
simulación

•

LC.7 - Exercicios
simulación

•

TO.3 - Exercicios
simulaciòn

•

TO.4 - Exercicios
simulación

•

TO.5 - Exercicios
simulación

•

TO.6 - Exercicios
simulación

•

TO.7 - Exercicios
simulación

•

TO.8 - Exercicios
simulación

•
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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)

4,0Traballo de equipo -
Coordinar o persoal do
departamento de almacén e
compras.

Explicar o fluxo de
operacións realizadas
no almacén e no
departamento de
compras

• Esquema do fluxo de
operacións relizadas no
almacén e compras:
albaráns, pedidos
realizados, factura
recibidas, rexistro de
control almacén e
compras

• Realización dos
documentos de
almacén e
departamento compras

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa de
facturación,  impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.5 - Exercicios
simulación

•

LC.6 - Exercicios
simulación

•

LC.7 - Exercicios
simulación

•

TO.1 - Exercicios
simulación

•

TO.2 - Exercicios
simulación

•

TO.3 - Exercicios
simulaciòn

•

TO.4 - Exercicios
simulación

•

TO.5 - Exercicios
simulación

•

TO.6 - Exercicios
simulación

•

TO.7 - Exercicios
simulación

•

TO.8 - Exercicios
simulación

•

42,0TOTAL
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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 Departamento de ventas 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza as actividades derivadas da política comercial, e identifica as funcións do departamento de vendas e compras. NO

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. SI

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fluxo de operacións do departamento ventas dunha empresa
comercial

17,011.1 Identificar os procedementos do proceso de ventas

Aplicar técnicas manuais de arquivo 10,022.1 Saber realizar rexistros e arquivar, os documentos do departamento

Atención o cliente 10,033.1 Aplicar técnicas de atención e asesoramento a clientes

Traballar en equipo 5,044.1 Valorar e reconocer as aportación dos distintos membros o equipo.

42TOTAL

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 5 CA5.3 Elaboráronse e/ou actualizáronse as fichas da clientela. LC.1 - Documentación-Traballos•

S 5 CA5.4 Elaboráronse listaxes de prezos. LC.2 - Documentación-Traballos•

S 5 CA5.5 Confeccionáronse ofertas. LC.3 - Documentación-Traballos•

S 5 CA5.6 Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes na actividade
específica.

PE.1 - Casos prácticos•

S 5 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. PE.2 - Pregunta teórica-práctica•

S 5 CA6.2 Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación. PE.3 - Pregunta teórica-práctica•

S 5 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.4 - Casos prácticos•

S 5 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.5 - Casos prácticos•

S 5 CA6.5 Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación. LC.6 - Pregunta teórica-práctica•

S 5 CA6.6 Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación. LC.7 - Casos prácticos•

S 5 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - Resultados do grupo-Tarefas o día•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - Resultados do grupo-Traballo
documentación

•

S 5 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - Resultados do grupo-Resultados do
traballo ven fesito

•

S 5 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - Resultados individuales-Traballo•

S 5 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - Traballo individualizado•

S 5 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - Resultados do grupo•

S 5 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - Documentación,tarefas o día•

S 5 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - Documentación•

S 5 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.9 - Documentación-tarefas ven feitas•

S 5  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.10 - Traballo grupo.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Produto e carteira de produtos.

 Publicidade e promoción.

 Elección de provedores.

 Carteira de clientes.

 Venda: organización e técnicas.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Procedementos de recollida de reclamacións e queixas.

 Seguimento posvenda: procedementos utilizados e servizos ofrecidos.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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
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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)

17,0Fluxo de operacións do
departamento ventas dunha
empresa comercial -
Recepción e confección da
documentación recibida e
creada no departamento,
actividades de marketing,
rexistro de operacións.
Esquema dos fluxos.

Explicar as operacións
e fluxos que se
producen no
departamento de
ventas

• Coñecer o proceso
completo de traballo no
departemanto de
ventas. Realizar un
esquema cos fluxos de
operacións do
departamento

• Esquema de fluxos de
operacións do
departamento;
confección da
documentación

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa de
facturación,  impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.5 - Casos prácticos•

PE.1 - Casos prácticos•

TO.1 - Resultados do
grupo-Tarefas o día

•

TO.2 - Resultados do
grupo-Traballo
documentación

•

TO.3 - Resultados do
grupo-Resultados do
traballo ven fesito

•

TO.4 - Resultados
individuales-Traballo

•

TO.5 - Traballo
individualizado

•

TO.6 - Resultados do
grupo

•

TO.7 - Documentación,
tarefas o día

•

TO.8 - Documentación•

TO.9 - Documentación-
tarefas ven feitas

•

TO.10 - Traballo grupo.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Aplicar técnicas manuais de
arquivo - Rexistros, e
arquivo da documentación
do departamtento.
Facturas, pedidos, etc.

Explicar, proporcionar
exemplos, facilitar
modelos de
documentos, casos
prácticos, resolución de
dúbidas

• Coñecer como se
rexistra e arquiva a
documentación do
departamento

• Rexitros do
departamento, e
arquivo actualizado

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa de
facturación,  impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.1 - Documentación-
Traballos

•

LC.3 - Documentación-
Traballos

•

LC.5 - Casos prácticos•

LC.6 - Pregunta teórica-
práctica

•

PE.3 - Pregunta teórica-
práctica

•

TO.1 - Resultados do
grupo-Tarefas o día

•

TO.2 - Resultados do
grupo-Traballo
documentación

•

TO.3 - Resultados do
grupo-Resultados do
traballo ven fesito

•

TO.4 - Resultados
individuales-Traballo

•

TO.5 - Traballo
individualizado

•

TO.6 - Resultados do
grupo

•

TO.7 - Documentación,
tarefas o día

•

TO.8 - Documentación•

TO.9 - Documentación-
tarefas ven feitas

•

TO.10 - Traballo grupo.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Atención o cliente -
Solventar as queixas e
reclamancións, seguimento
posventa, visita a clientes,
envío de folletos
informátivos de novos
productos, accións
promocionais

Explicar as tarefas e o
protocolo da atención o
cliente

• Realización a tarefa de
atención o cliente: o
teléfono, correo
electrónico, follas
reclamacións

• Follas reclamación,
resolución de
incidencias, contacto
cos clientes mediante
conversación orais e
escritos comerciais

• Apuntes e libro
recomendado,
exercicios de
simulación propostos
por la profesora

• LC.2 - Documentación-
Traballos

•

LC.6 - Pregunta teórica-
práctica

•

LC.7 - Casos prácticos•

PE.2 - Pregunta teórica-
práctica

•

PE.3 - Pregunta teórica-
práctica

•

TO.1 - Resultados do
grupo-Tarefas o día

•

TO.2 - Resultados do
grupo-Traballo
documentación

•

TO.3 - Resultados do
grupo-Resultados do
traballo ven fesito

•

TO.4 - Resultados
individuales-Traballo

•

TO.5 - Traballo
individualizado

•

TO.6 - Resultados do
grupo

•

TO.7 - Documentación,
tarefas o día

•

TO.8 - Documentación•

TO.9 - Documentación-
tarefas ven feitas

•

TO.10 - Traballo grupo.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Traballar en equipo - Posta
en común das funcións do
depatarmento, a súa
coordinación cos demáis
departamentos.

Observación mediante
unha táboa da forma de
relacionarse os grupos,
e como se transmiten a
información

• Realización do traballo
e ejecución das ordes
dada polo xefe do
departametno

• Tarefas realizadas
correctamente,
documentación o día

• Exercicio de
simulación. tarefas
dadas pola profesora
para realizar ese día.

• LC.4 - Casos prácticos•

PE.2 - Pregunta teórica-
práctica

•

TO.1 - Resultados do
grupo-Tarefas o día

•

TO.2 - Resultados do
grupo-Traballo
documentación

•

TO.3 - Resultados do
grupo-Resultados do
traballo ven fesito

•

TO.4 - Resultados
individuales-Traballo

•

TO.5 - Traballo
individualizado

•

TO.6 - Resultados do
grupo

•

TO.7 - Documentación,
tarefas o día

•

TO.8 - Documentación•

TO.9 - Documentación-
tarefas ven feitas

•

TO.10 - Traballo grupo.•

42,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Departamento de Contabilidade e Xestión de Tesouraria 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. NO

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Rexistro contable de operaciones económicas-fincancieras 12,011.1 Saber seleccionar e consultar a documentación que provoca un rexistro
contable

Xestión de cobro e pagos 10,022.1 Saber executar as tarefas administrativas da área financiera

Resultado do exercicio 10,033.1 Saber cerrar un exercicio contable

Liquidacións con a Administración Pública 10,044.1 Saber os impostos máis comúns que deben declarar as empresas

42TOTAL

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 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.1 - exercicios simulación•

S 10 CA4.2 Aplicouse a normativa. LC.2 - exercicios simulación•

S 10 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. LC.3 - exercicios simulación•

S 10 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.4 - exercicios simulación•

S 10 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.5 - exercicios simulación•

S 5 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

LC.6 - exercicios simulación•

S 5 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. LC.7 - exercicios simulación•

S 5 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.1 - exercicios simulación•

S 5 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.2 - exercicios simulación•

S 5 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.3 - exercicios simulacion•

S 5 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.4 - exercicios simulación•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. LC.8 - exercicios simulación•

S 5 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.5 - exercicios simulación•

S 5 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.6 - exercicos simulaciòn•

S 5  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.7 - exrercicios simulación•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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)
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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)

12,0Rexistro contable de
operaciones económicas-
fincancieras - Operaciones
que se producen na
empresa e que conlevan
unha variación no
patrimonio da empresa:
compras,ventas, gastos,
ingresos, préstamos, etc.

Explicar os rexistos
contable-financieros
que se teñen que facer
na empresa, manual ou
informáticamente, en
función da organización
do departamento

• Facer rexistros
contable-financieros, a
través da
documentación que
reflexa os feitos
contables

• Rexistos contables,
Libros de contabilidad:
Balance, diario,mayor ,
cta de pérdidas e
ganancias, etc.

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de facturación
e contabilidades
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.

• LC.1 - exercicios
simulación

•

LC.3 - exercicios
simulación

•

LC.4 - exercicios
simulación

•

LC.5 - exercicios
simulación

•

LC.6 - exercicios
simulación

•

LC.7 - exercicios
simulación

•

TO.1 - exercicios
simulación

•

TO.2 - exercicios
simulación

•

TO.3 - exercicios
simulacion

•

TO.4 - exercicios
simulación

•

TO.5 - exercicios
simulación

•

TO.7 - exrercicios
simulación

•

10,0Xestión de cobro e pagos -
Realización de operaciones
y documentación propia dos
cobros e pagos, control de
vencimentos, elaboración
de presupostos

Explicar a xestión
financieira da empresa:
cta de bancos, caja,
conciliación das contas
de caja e bancos, etc.

• Realizar o control e
xestión da parte
financieira da empresa

• Conciliación das contas
de caixa e bancos,
cobros e pagos,
documentación
relacionada con eles

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de facturación
e contabilidade,
xestión. impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.3 - exercicios
simulación

•

LC.4 - exercicios
simulación

•

LC.5 - exercicios
simulación

•

LC.6 - exercicios
simulación

•

LC.7 - exercicios
simulación

•

TO.1 - exercicios
simulación

•

TO.2 - exercicios
simulación

•

TO.3 - exercicios
simulacion

•

TO.4 - exercicios
simulación

•

TO.5 - exercicios
simulación

•

TO.7 - exrercicios
simulación

•
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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)

10,0Resultado do exercicio -
Operacións propias do
cierre do exercicio contable.

Explicar as operacións
e proceso de cierre do
exercicio contable.
Obtención do resultado

• Realizar as operacións,
según o indicado pola
profesora, do cierre
contable

• Cierre dos libros de
contabilidade e
resultado do exercicio

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de facturación
e contabilidades
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.

• LC.4 - exercicios
simulación

•

LC.5 - exercicios
simulación

•

LC.6 - exercicios
simulación

•

LC.7 - exercicios
simulación

•

LC.8 - exercicios
simulación

•

TO.1 - exercicios
simulación

•

TO.2 - exercicios
simulación

•

TO.3 - exercicios
simulacion

•

TO.4 - exercicios
simulación

•

TO.5 - exercicios
simulación

•

TO.6 - exercicos
simulaciòn

•

TO.7 - exrercicios
simulación

•

10,0Liquidacións con a
Administración Pública -
Impostos que ten que
declarar e liquidar a
empresa, calendario das
declaracións e pago de
impostos.

Explicar os impostos
máis importantes que
debe declarar-liquidar a
empresa

• Realizar, según lo
indicado pola profesora,
as declaración-
liquidacións dos
impostos

• Declaracións-
liquidacións dos
impostos

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa de
facturación,  impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.
Simulación das
declaración na Web da
AET

• LC.1 - exercicios
simulación

•

LC.4 - exercicios
simulación

•

LC.5 - exercicios
simulación

•

LC.6 - exercicios
simulación

•

LC.7 - exercicios
simulación

•

LC.8 - exercicios
simulación

•

TO.1 - exercicios
simulación

•

TO.2 - exercicios
simulación

•

TO.3 - exercicios
simulacion

•

TO.4 - exercicios
simulación

•

TO.5 - exercicios
simulación

•

TO.6 - exercicos
simulaciòn

•

TO.7 - exrercicios
simulación

•
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42,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Departamento de Recursos Humanáns 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación elaborada para cada
unha delas. SI

RA6 - Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de resolución de problemas e reclamacións. NO

RA7 - Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do grupo. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dinámica e documentación relacionada co departamento 5,011.1 Realizar as tarefas da área de recursos humanans

Contratación laboral 10,022.1 Saber contratar un traballador e afilialo a SS

Confección de nóminas os seguros sociais 10,033.1 Confeccionar nóminas y liquidacións a SS

25TOTAL

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 CA4.1 Executáronse as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial,
de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

LC.1 - Exercicio simulación•

S 15 CA4.2 Aplicouse a normativa. PE.1 - Exercicio simulación•

S 10 CA6.1 Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións. LC.2 - Exercicio simulación•

S 10 CA6.3 Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo. LC.3 - Exercicio simulación•

S 5 CA6.4 Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos problemas. LC.4 - Exercicios simulación•

S 5 CA7.1 Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como
polos compañeiros e as compañeiras.

TO.1 - Traballo na aula•

S 5 CA7.2 Cumpríronse as ordes recibidas. TO.2 - Traballo na aula•

S 5 CA7.3 Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras. TO.3 - Traballo na aula•

S 5 CA7.4 Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa. TO.4 - Traballo na aula•

S 5 CA7.5 Valorouse a organización da propia tarefa. TO.5 - Traballo na aula•

S 5 CA7.6 Complementouse o traballo entre os compañeiros e as compañeiras. TO.6 - Traballo na aula•

S 5 CA7.7 Transmitiuse a imaxe da empresa. TO.7 - Traballo na aula•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA7.8 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global
satisfactorio.

TO.8 - Traballo na aula•

S 5 CA7.9 Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial. TO.9 - Traballo na aula•

S 5  CA7.10 Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo
iniciativa emprendedora.

TO.10 - Traballo na aula•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Documentos relacionados coas áreas de aprovisionamento, comercial, laboral, financeira, fiscal e contable.

 Aplicacións informáticas específicas.

 Xestión dos documentos nun sistema de rede informática.

 Resolución de conflitos e de reclamacións.

 Equipamentos e grupos de traballo.

 Integración e posta en marcha dos equipos na empresa.

 Obxectivos, proxectos e prazos.

 Planificación.

 Toma de decisións.

 Ineficiencias e conflitos.

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)
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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)

5,0Dinámica e documentación
relacionada co
departamento -
Planificación do
departamento, arquivo de
documentación, control do
absentismo

Explicación dos
traballos
administrativos no
departamento,
documentación máis
importante do
departamento

• Realización da
planificación do
departemento. Ficha
para controlar o
absentismo laboral

•

•

Arquivo, ficha de
control de asistencia,
optimazión dos
recursos humanans

• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de facturación
e contabilidade, e
nóminas . impresora,
dispositivos externos de
almacenamento.

• LC.1 - Exercicio
simulación

•

LC.3 - Exercicio
simulación

•

LC.4 - Exercicios
simulación

•

PE.1 - Exercicio
simulación

•

TO.1 - Traballo na aula•

TO.2 - Traballo na aula•

TO.3 - Traballo na aula•

TO.4 - Traballo na aula•

TO.5 - Traballo na aula•

TO.6 - Traballo na aula•

TO.7 - Traballo na aula•

TO.8 - Traballo na aula•

TO.9 - Traballo na aula•

TO.10 - Traballo na aula•

10,0Contratación laboral -
Realización de contratos
laborales, afiliación e dar de
alta o traballador na SS

Explicación dos tipos
de contrato laboral e
que organismos os
facilitan on-line,
propone casos
prácticos

• Realiza los contratos
laborales, de la
empresa simulada

• Contratos laborales• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa  nóminas,
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.
Simulación das
declaración na Web da
AET

• LC.4 - Exercicios
simulación

•

TO.1 - Traballo na aula•

TO.2 - Traballo na aula•

TO.3 - Traballo na aula•

TO.4 - Traballo na aula•

TO.5 - Traballo na aula•

TO.6 - Traballo na aula•

TO.7 - Traballo na aula•

TO.8 - Traballo na aula•

TO.9 - Traballo na aula•

TO.10 - Traballo na aula•
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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)

10,0Confección de nóminas os
seguros sociais - Consultar
convenio colectivo, saber
os % por as distintas
contingencia y a liquidación
a SS, que faise por un
sistema en red co
Organismo.

Explicar os conceptos
máis importantes
relacionados coas
nóminas

• Realización de casos
prácticos de nóminas

• Nóminas• Carpetas colgantes,
Arquivadores A-Z, selos
empresa,
computadores con
conexión a Internet,
sofware de tratamento
texto, folla de cálculo,
programa  nóminas,
impresora, dispositivos
externos de
almacenamento.
Simulación das
declaración na Web da
AET

• LC.2 - Exercicio
simulación

•

LC.4 - Exercicios
simulación

•

TO.1 - Traballo na aula•

TO.2 - Traballo na aula•

TO.3 - Traballo na aula•

TO.4 - Traballo na aula•

TO.5 - Traballo na aula•

TO.6 - Traballo na aula•

TO.7 - Traballo na aula•

TO.8 - Traballo na aula•

TO.9 - Traballo na aula•

TO.10 - Traballo na aula•

25,0TOTAL
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Módulo de Empresa na Aula

**MÍNIMOS ESIXIBLES:

O proceso para acadar a avaliación positiva materializase nos Criterios de Avaliación e Mínimos Exixibles contidos no Currículum do Ciclo Medio

de Xestión Administrativa, da familia Administrativa.

Bloque  1 - "Características do proxecto da empresa na aula" -- Unidade 1 "Nosa empresa simulada"

-- Identificar as características internas e externas da empresa creada na aula.

-- Identificar os elementos que constitúen a rede loxística da empresa creada: provedores, clientes, sistemas de produción e comercialización,

almacenamento,

etc

--  Identificar os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.

--  Relacionar as características do mercado, tipo de clientes e provedores, e a súa posible influencia no desenvolvemento da actividade

empresarial.

--  Valorar a polivalencia dos postos de traballo administrativos no desenvolvemento da actividade da empresa.

--  Integrar  a empresa creada na aula, e describiu a súa relación co sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departamento.

 Bloque 2 "Transmisión da información na empresa na aula" Unidade 5 "Departamento comercial"

-- Utilizar as forma e as técnicas adecuadas na atención e no asesoramento.

-- Mantener unha actitude correcta na atención e no asesoramento.

-- Transmitir información con claridade e precisión.

--  Utilizar o tratamento protocolario axeitado.

-- Identificar o emisor e o receptor nunha conversa telefónica ou presencial.

-- Identificar o remitente e o destinatario en comunicacións escritas recibidas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-- Rexistrar a información relativa ás consultas realizadas, na ferramenta de xestión da relación coa clientela.

-- Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes e provedores.

Bloque 3 " Organización da información na empresa na aula" Unidade  2 "Organización por departamentos   2

-- Aplicar procedementos adecuados para a obtención de información necesaria na xestión de control de calidade do servizo prestado

-- Tramitir correctamente a información ante a persoa ou o departamento da empresa que corresponda.

-- Aplicar as técnicas de organización da información.

--  Analizar e sintetizouse a información subministrada.

--  Manexar como usuario a aplicación informática de control e seguimento de clientes, provedores, etc

--  Aplicar as técnicas manuais e informáticas de arquivo predecididas.

Bloque 4 "Elaboración da documentación administrativa da empresa na aula"  Unidade 2 "Organización por departamentos" Unidades 4,5,6,

"Departamentos de almacén,compras, ventes contabilidade"

--  Executar as tarefas administrativas das áreas de aprovisionamento, comercial, de recursos humanos, de contabilidade, financeira e fiscal.

-- Aplicar a normativa.

Bloque 5 " Actividades de política comercial da empresa na aula" Unidade 5 "Depatarmento de ventas

--  Elaborar e/ou actualizouse o catálogo de produtos da empresa.

--  Manexar a base de datos de provedores, comparáronse ofertas e establecéronse negociacións de condicións de compras.

--  Elaborar e/ou actualizáronse as fichas da clientela.

--  Elaborar listaxes de prezos.

--  Confeccionar ofertas.

--  Identificar as canles de comercialización máis frecuentes na actividade específica.

Bloque 6 "Atención de incidencias e resolución de problemas na empresa na aula" Unidade 2 "Organización por departementos, Departamento

Ventas"

--  Identificar a natureza e a orixe dos problemas e das reclamacións.
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-- Identificar a documentación que se utiliza para recoller unha reclamación.

-- Aplicar técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo.

-- Procurar  e proponer solucións para a resolución dos problemas.

-- Seguir o proceso establecido para unha reclamación.

-- Saber verificar  que se siga integramente o proceso de reclamación.

Bloque 7. "Traballo en equipo na empresa na aula" Unidade 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ( A nosas empresa, organización por departamentos, lanzamento da

empresa ao mercado, departamento de almacén e compras, departamento de ventas, contabilidade e RRHH)

--  Mantener unha actitude de respecto polo profesor ou a profesora xerente, así como polos compañeiros e as compañeiras.

--  Cumprir as ordes recibidas.

-- Mantener unha comunicación fluída cos compañeiros e as compañeiras.

-- Saber exponer opinións e puntos de vista ante unha tarefa.

-- Valorara  a organización da propia tarefa.

-- Complementar o traballo entre os compañeiros e as compañeiras.

-- Transmitir a imaxe da empresa.

-- Realizar cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

-- Respetar as normas establecidas e a cultura empresarial.

--  Mantener unha actitude proactiva, participando no grupo e desenvolvendo iniciativa emprendedora.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

     ** Instrumentos de avaliación

Os alumnos serán avaliados por medio, dunha proba escrita por avaliación, na que deberán demostrar que acadaron os mínimos esixidos. O

exame , conterá cuestións teóricas e prácticas. Cun mínimo de un mes de antelación, os alumnos e a profesora fixaran as datas, por consenso,

para os examen. Unha vez fixada e publicada no tableiro de anuncios da aula, esta data non se variará, salvo decisión por unanimidade dos

alumnos e a profesora
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** Sistema de cualificación

O sistema de cualificación será numérico entre 1 e 10 sin decimais. De tal maneira que a proba escrita representará o 80 % da cualificación; e os

traballos, as actividades e as intervencións na clase suporán un 20 % da nota. A cualificación final do módulo estará formada  pola media

aritmética das cualificacións parciais dos trimestres, o alumno para aprobar o módulo deberá obter unha puntuación mínima de 5 puntos.

A cualificación das avaliacións parciais de cada trimestre será a media artimética das probas teóricas e dos traballos , esta cualificación será o

único sistema de avaliación. No de non acadar o mínimo esixido (5 puntos) deberá recuperar esta parte  no período sinalado ao efecto no mes de

xuño e superando esta parte a través dunha proba na avaliación final. Nestes casos, a cualificación final determinarase a través da media

aritmética das avaliacións superadas durante o curso e a proba de recuperación de xuño.

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

Para o alumnado que teña o módulo pendente, logo de realizar a 3º avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizada, que

servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartiran entre a data da 3ª avalición parcial e a data da

avaliación final. As actividade de recuperación deste módulo realizaranse nun período non superior a 3 semanas (orde 12 de xulio 2011)

Si o finalizar o curso o a duración do módulo, o alumno con acadou os obxetivos minímos esixidos, planficaránselle actividades de recuperación o

longo do curso seguiente ou ben durante o período de tempo durante o que os seus compañeiros están a facer a FCT

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

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

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

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

programación.

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

O departamento da familia de Adminsitración e Xestión, realizará con unha frecuencia mensual unha reunión para o seguimento da programación

de cada módulo. Na devandita reunión reflectirase 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 a vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

alumnos/as e do grupo-clase e propiciar a aprendizaxe significativa do alumno.

O obxectivo será avaliar:

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

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

*2. Asistencia e comportamento.

*3. Coñecementos e formación anterior.

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

educativo de tipo curricular e adaptación de recursos e materiais.

* Para a avaliación inicial prepararase un exercicio sencillo de compra-venda para saber o manexo dos alumnos cos impresos máis básicos dos

departamentos de compra, venda e almacén. Se le entregara o alumno correxida, pero sin cualificar.

* O finalizar o curso, volverase a repetir a proba, pedindolles que aporten ideas o plantexamento, para farcerse unha idea do punto de partida e do

punto final. E decir da súa evolución.

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

** Constitirán básicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias co seguimento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Xunto o coñecemento dos contidos do módulo, convén que os alumnos se formen en todos os aspectos relativos á convivencia, como corresponde

a unha sociedade evolucionada e democrática. Neste módulo farase fincapé, fundamentalmente, en valores e actitudes propios da sociedade

democrática na que vivimos e especialmente:

¿Educación moral e cívica

¿Educación para a paz

¿Educación para a saúde.

¿Educación para a igualdade entre homes e mulleres

¿Educación medioambiental.

¿Educación para o consumo.

¿Educación intercultural.

¿Europeísmo
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

organismo,sempre que o protocolo COVID o permita.

--Realizacion de visitas a empresas e organismos públicos.

-- Actividades relacionadas co comercio xusto e consumo responsable.

--Actividades realizada co autoemprego.

--Difusión de noticias relacionada co mundo empresarial.

10.Outros apartados

10.1) Información o alumnado

Información o alumnado:

-O comenzo do curso o profesor dará a conocer o alumnado a programación do módulo.

-No taboleiro de anuncios da aula os alumnos terán as datas dos exames trimestrais e finais da materia

-Unha semana antes  de cada proba,o profesor consensuará cos alumnos a materia que entra na proba, e indicará o tipo de proba e a súa

valoración. No examen tamén se indica a valoración da proba.

-A programación didáctica do módulo estará a disposición dos alumno 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
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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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