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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ LAMEIRO

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

       A competencia xeral deste título Ténico en Xestión adminidtrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativono ámbito laboral,

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

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

prevención de riscos laborais e protección mediambiental.

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

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

prestándolle atención oó publico e a cidadanía.

Prospectiva do título

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

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

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

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

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

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

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

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

servizos, etc.).

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

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

responsabilidade.

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

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

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

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

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

     Perfil profesional do título.

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

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

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

       Competencia xeral.

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

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

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

ambiental.

      Competencias profesionais, persoais e sociais

      A formación do módulo  Operecións Auxiliares de Tesourería debe contribuir a alcanzar (segundo curriculo decreto 191/2010 de 28  outubro) as

competencias profesionais, persoais e sociais a, b, e,m, q e r, estas son:

      a)Tramitar documentos e comunicacións internas a partir de ordes recibidas ou da información obtida.

      b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou información obtida.

      e) Realizar xestións administrativas de tesourería seguindo as normas e os protocolos establecidos pola xerencia, co fin de mnter a liquidez da

organización

      m) Manter o espíritu de innovación de mellora dos procesos de producción e da actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

      q) Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu uso habitual no desempeño da actividade administrativa.
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      r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e as novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

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

(%)
MP0448_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Cálculos financeiros básicos Realización de cálculos financeiros básicos aplicando as leis
financeiras

72 30 X X X

2 Operacións bancarias básicas Realización de operacións bancarias básicas e os cálculos
correspondentes

36 20 X X

3 Aplicación de métodos de
control de tesouraria

Descripción dos métodos e das súas fases 24 20 X

4 Instrumentos básicos de
financiamento, investimento e
servicios

Clasificación, descripción, e funcións das entidades
fundamentais do sistema financeiro español

60 30 X

Total: 192

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 Cálculos financeiros básicos 72

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. SI

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación breve e esquemática dos contídos. Xogo de rol
sobre a necesidade de unha mercancía intermedia

3,011.1 REcoñecer as diferentes operacións financeiras

Explicacións breves dos contídos. Resolución de exercicios
sobre calculos de capital final, tipos de xuro,capital inicial,
tempo e xuros. Resolución de exercicios con típos
fraccionados

15,022.1 coñecer e manexar a acuación de capitalización simple.

Explicación do concepto de tipo medio. Calculos de tipomedio
aplicables a dous capitais

3,033.1 Utilizar o concepto de tipo medio

Explicación dos conceptos de eqievalencia de capitis,
vencemento medio e vencemento común.Exercicios de capitai
equivalentes. Exrcicios de vencemento medio e común

8,044.1 Utilizar a equivalencia de capitais

Breve explicación dos contídos. Exercicios de cálculo das
diferentes variables en capitalización composta con tipos
anuais

15,055.1 coñecer e manexar aecoación xeral de capitalización composta

Xogo a partires de un cadrado para diferenciar capitalización
simple e composta

1,066.1 Diferenciar entre capitalización simple e composta

Breve explicación teórica. Exercicios con tipos e tempo
fraccionados. Exercicios con tipos nominais e efectivos

17,077.1 Coñecer e utilizar a capitalización composta en tipos e tempos
fraccionados

Comprobación de equivalencia ou non en capitalización
composta

2,088.1 Coñecer a equivalencia de capitais en capitalización composta

Breve explicación teórica. Exercicios sobre desconto comercial.
Exercicios sobre desconto racional.  Comprobación das
diferenzas entre ambos descontos e a repercusión na empresa

8,099.1 Diferenciar entre as operacións de desconto e capitalización

9.2 Distinguir os diferentes tipos de desconto.

9.3 coñecer a importancia que as operacións de desconto teñen na vida das
empresas.

72TOTAL

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 7 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

PE.1 - Clcular rendibilidades e custes•

S 4 CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización
simple.

PE.2 - Diferenciar entre as leis de
capitalización

•

S 6 CA3.2 Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. PE.3 - Calcular xuros•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 7 CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. PE.4 - Calcular desconto comercial e
racional

•

S 8 CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. PE.5 - Inflencia do tipo e o tempo nas
operacións financeiras

•

S 6 CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
equivalente.

PE.6 - Cálcolodo T.A.E.•

S 8 CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros
máis habituais na empresa.

PE.7 - Cálculo de comisións e gastos•

S 5 CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.8 - Identificar sevizos bancarios•

S 7 CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. PE.9 - LIquidar contas bancarias•

S 5 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. PE.10 - Calculo do efectívo•

S 7 CA4.3 Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. PE.11 - Diferenciar as variables nun
préstamo

•

S 5 CA4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. PE.12 - Pagos periódicos como suma das
cotas de amortización e xuros

•

S 4 CA4.5 Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos
métodos máis habituais.

PE.13 - Diferenciar entre o M. F. e C.A.C•

S 4 CA4.6 Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis
habituais.

PE.14 - Realizar cadros de amortización•

S 4 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.15 - Relacionar leis financeiras e
operacións bancarias

•

S 8 CA4.8 Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade. PE.16 - Comparar productos financeiros•

S 5 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.17 - Simulacións informáticas sobre
operacións financeiras

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

 Capitalización simple e composta.

 Actualización simple.

 Tipo de xuro efectivo ou taxa anual equivalente. Tantos por cento equivalentes.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

 Operacións bancarias de capitalización simple e desconto simple.

 Operacións bancarias de capitalización composta e desconto composto.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.
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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)

3,0Explicación breve e
esquemática dos contídos.
Xogo de rol sobre a
necesidade de unha
mercancía intermedia

Explicar os contídos e
asignar os diferentes
papeles no xogo de rol.

• Participación actíva en
clase.

• Recoñece a
necesidade da
existencia de unha
mercancia intermedia
para o intercambio.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
docente

•

Calculadoras.•

Ordenadores,
proxector, encerado.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

PE.11 - Diferenciar as
variables nun préstamo

•

PE.15 - Relacionar leis
financeiras e operacións
bancarias

•

PE.16 - Comparar
productos financeiros

•

15,0Explicacións breves dos
contídos. Resolución de
exercicios sobre calculos de
capital final, tipos de xuro,
capital inicial, tempo e
xuros. Resolución de
exercicios con típos
fraccionados

Explicar o
funcionamento da
ecuación xeral de
capirtalización simple

•

Plantexamento,
corrección e, no seu
caso, resolución de
supostos prácticos.

•

Resolución de
exercicios propostos
por o profesor de
cálculo das diferentes
varibles a partires da
ecuación xeral de
capitalización simple.

• Resolve exercicios
sobre o cálculo de
variables en
capitalización simple.

• Calculadoras,
ordenedores, proxector,
encerado.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
docente.

•

prensa diaria e
especializada.

•

PE.1 - Clcular
rendibilidades e custes

•

PE.3 - Calcular xuros•

PE.9 - LIquidar contas
bancarias

•

PE.11 - Diferenciar as
variables nun préstamo

•

PE.17 - Simulacións
informáticas sobre
operacións financeiras

•

3,0Explicación do concepto de
tipo medio. Calculos de
tipomedio aplicables a dous
capitais

Explicar o concepto de
tipo medio.

•

Proposta, corrección e,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolución de
exercicios con cálculo
das diferents variables
en supostos de tipo
medio

• Resolve exercicios de
tipo medio de xuro

• Apuntes e supostos
elaborados polo
fprofesor

•

Calculadora,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

PE.14 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.16 - Comparar
productos financeiros

•

8,0Explicación dos conceptos
de eqievalencia de capitis,
vencemento medio e
vencemento común.
Exercicios de capitai
equivalentes. Exrcicios de
vencemento medio e
común

Explicar os conceptos
de equivalencia de
capitais, cencemento
medio e común.

•

Proposta, corrección e ,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolución de
exercicios propostos
por o profesor
comprobando a
equivalencia ou non de
dous capitais,cálculo de
vencemento medio e de
vencemento común.

• Resolve exercícios de
equivalencia,
vencemento medio e
común

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor

•

Calculadoras,
ordenedores, proxector,
encerado.

•

PE.2 - Diferenciar entre
as leis de capitalización

•

PE.3 - Calcular xuros•

PE.5 - Inflencia do tipo e
o tempo nas operacións
financeiras

•

15,0Breve explicación dos
contídos. Exercicios de
cálculo das diferentes
variables en capitalización
composta con tipos anuais

Explicación e
deducción da ecuación
xeral de capitalización
composta.

•

Proposta, corrección e,
no seu case,
resolucción de
supostos prácticos.

•

Resolución de
exercícios de cálculo de
capital final, inicial,tipos
e tempo apartires da
ecuación xeral de C.C.
con tipos anuais.

• Resolve exercícios de
cálculo de capital final,
inicial, tipo e tempo,
con tipos aanuais.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesos.

•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.1 - Clcular
rendibilidades e custes

•
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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)

1,0Xogo a partires de un
cadrado para diferenciar
capitalización simple e
composta

Explicar as diferenzas
entre capitalización
sinple e comosta.

• Participación actíva na
clase.

• Diferzar capitalización
simple e composta.

• Encerado• PE.2 - Diferenciar entre
as leis de capitalización

•

PE.3 - Calcular xuros•

PE.8 - Identificar sevizos
bancarios

•

PE.12 - Pagos periódicos
como suma das cotas de
amortización e xuros

•

PE.13 - Diferenciar entre
o M. F. e C.A.C

•

PE.14 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.16 - Comparar
productos financeiros

•

PE.17 - Simulacións
informáticas sobre
operacións financeiras

•

17,0Breve explicación teórica.
Exercicios con tipos e
tempo fraccionados.
Exercicios con tipos
nominais e efectivos

Explicación sobre a
equivalencia de tipos, e
as diferenzas entre
tipos efetívos e
nominais

•

Proposta, correccióne,
no seu caso, resolución
de exercícios con tipos
e tempo en unidades
fraccionadas.

•

Resolver exercícios de
cálculo de variables en
C.C. con tipos e tempo
fraccionados, con tipos
nominais e efectívos.

• Resolve exercícios de
cálculo de variables
aplicando a ecuación
xeral de C.C. para tipos
e tempo fraccionados

•

Diferencia dipos
nominais de efectívos.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.15 - Relacionar leis
financeiras e operacións
bancarias

•

2,0Comprobación de
equivalencia ou non en
capitalización composta

Proposta, corrección e ,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos

• Resolver exercicios de
comprobación de
equivalencia de capitais
en C.C.

•

Explicar a condición de
equivalencia en C.C.

•

Comproba si dous
capitais son ou non
equivalentes nun
momento dado.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras e
encerado.

•

PE.3 - Calcular xuros•

PE.5 - Inflencia do tipo e
o tempo nas operacións
financeiras

•

PE.6 - Cálcolodo T.A.E.•

8,0Breve explicación teórica.
Exercicios sobre desconto
comercial. Exercicios sobre
desconto racional.
Comprobación das
diferenzas entre ambos
descontos e a repercusión
na empresa

Explicar as leis de
desconto de efectos.

•

Proposta, corrección e,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos

•

Calcular efectívo,
nominal, tipo  tempo e
vencementsos de
efectos, seguindo as
normas do desconto
comercias e racional.

• Diferenza entre
desconto comercial e
racional.

•

Resolve supostos de
desconto de efectos.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
encerado.

•

PE.4 - Calcular desconto
comercial e racional

•

PE.5 - Inflencia do tipo e
o tempo nas operacións
financeiras

•

PE.6 - Cálcolodo T.A.E.•

PE.7 - Cálculo de
comisións e gastos

•

PE.8 - Identificar sevizos
bancarios

•

PE.10 - Calculo do
efectívo

•

PE.15 - Relacionar leis
financeiras e operacións
bancarias

•

PE.16 - Comparar
productos financeiros

•

72,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operacións bancarias básicas 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. NO

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Descripción dos distintos tipos de contas bancarias 1,011.1 Coñecer e diferenciar os distintos tipos de contas

Supostos sinxelos de liquidación de contas 3,022.1 Efectuar liquidacións de contas bancarias

Explicación do concepto de renda. Busqueda participatíva de
exemplos de rendas tomados da vida real. Realizar un cadro
de clasificación dos diferentes tipos de rendas.

3,033.1 Identificar e clasificar os distintos tipos de rendas

Explicación das formulas de cálculo dos valores inicial e final
das rendas anuais pre e pospagables. Exercicios de cálculo de
variables en rendas anuais constantes.

9,044.1 Calcular as diferentes variables nos tipos mais sixelos de rendas

Explicación sobre o concepto de préstamo e sobre os
elementos fundamentais que interveñen. Comentar os
diferentes gastos que poden intervir en unha operación de
crédito

3,055.1 Coñecer o concepto e elementos dos préstamos diferenciando as
compoñentes intínsecas pos pagos

Realizar un cadro de clasificación dos métodos de
amortización de préstamos mais habituais.

1,066.1 Clasificar e diferenciar os métodos mais frecuentes na amortización de
préstamos

Explicar as bases do sistema frncés de amortización.
Realización de cadros de amortización por o método francés,
con pagos anuais e fraccionados, a partires de datos
suministrados por os alumnos

8,077.1 efectuar e interpretar cadros de amortización pr o método francés nos
casos mais sinxelos

Explicación das bases do método de amortización por cuotas
de amortización constantes. Realización de cadros de
amortización por éste método a partires de datos facilitados por
os alumnos. Comparación e discusión das diferenzas de
utilizar ambos méto

8,088.1 Efectuar e interpretar cadros de amortización de préstamos por o métode
de cuótas de amortización constantes

36TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

PE.1 - Calcular arendibilidade e o cust
financeiro

•

S 9 CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. PE.2 - Liquidación de contas bancarias•

S 11 CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. PE.3 - Calcular descontos de efectos•

S 6 CA4.3 Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. PE.4 - Diferenciar as variables que
interveñen nos préstamos

•

S 12 CA4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. PE.5 - Pagos periódicos como suma de
cotas

•

S 14 CA4.5 Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos
métodos máis habituais.

PE.6 - Diferenciar diferentes metodos de
amortización

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 16 CA4.6 Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis
habituais.

PE.7 - Realizar cadros de amortización•

S 6 CA4.7 Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

PE.8 - Aplicar as leis financeiras a
operacións bancarias

•

S 6 CA4.8 Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade. PE.9 - Comparar diferentes productos
financeiros

•

S 10 CA4.9 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. PE.10 - Simulacións informáticas sobre
operacións bancarias

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

 Documentación relacionada coas operacións bancarias.

 Aplicacións informáticas de operativa bancaria.

 Servizos bancarios en liña máis habituais.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Descripción dos distintos
tipos de contas bancarias

Explicar os diferentes
tipos de contas
bancarias.

• Participación actíva en
clase.

• Recoñece e diferencia
os tipos de contas
bancarias.

• Apuntes elaborados
polo profesor

• PE.2 - Liquidación de
contas bancarias

•

PE.3 - Calcular
descontos de efectos

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•

3,0Supostos sinxelos de
liquidación de contas

Explicar os metodos
mais habituais de
liquidación de contas.

•

Proposta, corrección e,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Liquidar contas polos
métodos mais
habituais.

• Liquida correctamente
contas bancarias.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.2 - Liquidación de
contas bancarias

•

PE.3 - Calcular
descontos de efectos

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•
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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)

3,0Explicación do concepto de
renda. Busqueda
participatíva de exemplos
de rendas tomados da vida
real. Realizar un cadro de
clasificación dos diferentes
tipos de rendas.

Explicar o concepto de
renda.

•

Realizar un cadro de
clasificación dos
distintos tipos de
rendas.

•

Participación actíva en
clase.

• Comprende o concepto
de renda e clasifica
cada unha en función
das súas
caracter¿sticas.

• Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Encerado.•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.6 - Diferenciar
diferentes metodos de
amortización

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•

9,0Explicación das formulas de
cálculo dos valores inicial e
final das rendas anuais pre
e pospagables. Exercicios
de cálculo de variables en
rendas anuais constantes.

Explicar as acucións de
valor inicial e final en
rendas anuais
constantes.

•

Proposta, corrección e ,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolución de
exercícios propospos
polo profesor de cálculo
variables en rendas
anuais pre e
pospagables

•

Identificar diferentes
tipos de rendas
constantes.

•

Identifica e clasifica os
tipos de rendas
constantes anuais.

•

Resolve exercícios de
rendas anuais
constantes.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Tábos financeiras.•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.6 - Diferenciar
diferentes metodos de
amortización

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•

3,0Explicación sobre o
concepto de préstamo e
sobre os elementos
fundamentais que
interveñen. Comentar os
diferentes gastos que
poden intervir en unha
operación de crédito

Explicar o concepto de
préstamo, vencellandoo
a equivalencia
financeira.

•

Explicar a diferencia de
préstamo e crédito

•

Ánalizar os gastos mais
frecuentes nas
operacións de
préstamo.

•

Participación actíva na
clase.

• Distingue entre
préstamo e crédito

•

Identifica e calcula os
gastos mais frecuentes
nos préstamos

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor

•

¿Folletos e anuncios en
prensa sobre
préstamos e
financiamento.

•

Calculadoras,
ordenedores, proxector,
encerado.

•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•
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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)

1,0Realizar un cadro de
clasificación dos métodos
de amortización de
préstamos mais habituais.

Explicar e clasificar os
métodos de
amortización de
préstamos mais
habituais no noso país,
indicando en que
circunstancias é mais
habitual que se aplique
un ou outro método.

• Participación actíva en
clase.

• Identifica e diferencia
os diferentes métodos
de amortización

• Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Folletos publicitaris
sobre préstamos e
pagos aplazados.

•

Encerado.•

Proxector e
ordenadores.

•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.6 - Diferenciar
diferentes metodos de
amortización

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•

8,0Explicar as bases do
sistema frncés de
amortización. Realización
de cadros de amortización
por o método francés, con
pagos anuais e
fraccionados, a partires de
datos suministrados por os
alumnos

Explicar como se
calcúlan  e
cumplimentan os
cadros de amortización
polo método francés.

•

Proposta,corrección e,
no seu caso, corrección
de supostos prácticos.

•

Resolver e
cumprimentar cadros
de amortización de
préstamos con pagos
anuais e fraccionados
periódicos constantes.

• Diferencia o método
francés dos restantes
métodos.

•

Cumplimenta cadros de
amortización con pagos
anuais e fraccionados
seguindo as pautas do
método francés.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Taboas financeiras.•

Prensa diaria e
especializada

•

Calculadoras,
proxector, ordenadores,
encerado.

•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.6 - Diferenciar
diferentes metodos de
amortización

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•
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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)

8,0Explicación das bases do
método de amortización por
cuotas de amortización
constantes. Realización de
cadros de amortización por
éste método a partires de
datos facilitados por os
alumnos. Comparación e
discusión das diferenzas de
utilizar ambos méto

Explicar como se
calculan e
cumplimentan cadro de
amortización con cotas
de amortización anuais
e fraccionadas
constantes.

•

Proposta, corrección e,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolver e
cumprimentar cadros
de amortización con
pagos anuais e
fraccionados, con
amortizacións
periódicas constantes.

• Identifica as
características do
método de cotas de
amortización
constantes.

•

Cacula e cumplimenta
cadros d amortización
con cotas de
amortización anuais e
fraccionadas
constantes.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.1 - Calcular
arendibilidade e o cust
financeiro

•

PE.4 - Diferenciar as
variables que interveñen
nos préstamos

•

PE.5 - Pagos periódicos
como suma de cotas

•

PE.6 - Diferenciar
diferentes metodos de
amortización

•

PE.7 - Realizar cadros
de amortización

•

PE.8 - Aplicar as leis
financeiras a operacións
bancarias

•

PE.9 - Comparar
diferentes productos
financeiros

•

PE.10 - Simulacións
informáticas sobre
operacións bancarias

•

36,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación de métodos de control de tesouraria 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación sobre o necesario control da tesouraría,
diferenciando cobros e pagos a partir se supostos prácticos
sinxelos

2,011.1 Describir as funcións e os métodos de xestión de tesouraría na empresa

Explicación sobre os diferentes medios de cobro e pago.
Casos prácticos sobre o cumplimento de letras cheques,
pagarés e recibos.

6,022.1 Diferenciar os fluxos de entrada e saída de tesouraría

Exercicios de aplicación do libro de rexistro de caixa. Supostos
de xestión de contas bancarias. Supostos de xestión de
efectos de xiro Supostos de rexistro de contas correntes de
clientes e proveedores.

8,033.1 Formalizar os libros de rexistro de tesouraría.

Realización de supostos de arquexamento e cadramento de
caixa. Elaboración de  presupostos sinxelos de tesouraría.
Smulación de xestión de tesouraría

8,044.1 Efectuar operacións de arquexamento e cadramento de caixa.

4.2 Levar o controldos vencementos a curto prazo,co fin de identificar as
necesidades de tesouraría

4.3 Relacionar o servizo de tesouraría co resto de departamento e entidades
externas á empresa.

4.4 Comprender a necesidade de efectuar procedementos de acordo cos
principios de profesionalidade, confidencialidade, e seguridade da
información

24TOTAL

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 CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. PE.1 - Métodos de xestión de tesouraría•

S 10 CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.

PE.2 - Instrumentos de cobro e pago•

S 16 CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. PE.3 - Formalizar libros de rexistro de
tesouraría

•

S 10 CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, e
detectáronse as desviacións.

PE.4 - Realizar arquexamenros e
cadramentos de caixa

•

S 12 CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. PE.5 - Punteas estractos bancarios e libro
de rexistrs de banca.

•

S 12 CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión
financeira.

PE.6 - Controlar previsións de vencementos
e saldos de bancos e caixa

•

S 8 CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e
entidades externas.

PE.7 - Relacionar a tesouraría co resto de
departamentos e entidades externas

•

S 12 CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros substitutivos
da presentación física dos documentos.

PE.8 - Simulación informática de xestión de
tesouraría.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade da información.

PE.9 - Efectuar procedementos de acordo
cos principios de responsabilidade,
seguridade e confidencialidade.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Métodos do control de xestión de tesouraría: finalidade e características.

 Documentos e medios de cobramento e pagamento da empresa.

 Libros de rexistros de tesouraría: caixa, bancos, contas da clientela e provedores, e efectos para pagar e para cobrar.

 Control de caixa e banco: arqueamentos e cadramentos de caixa, e conciliación bancaria.

 Aplicacións informáticas de xestión de tesouraría.

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)

2,0Explicación sobre o
necesario control da
tesouraría, diferenciando
cobros e pagos a partir se
supostos prácticos sinxelos

Xustificar a necesidade
do control de tesouraría
na empresa.

•

Explicar a diferencia de
fluxos de entrada e
saída de tesouraría

•

Participación actíva na
clase.

• Diferencia fluxos de
entrada e saída de
tesouraría, a partir de
supostos prácticos.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

• PE.1 - Métodos de
xestión de tesouraría

•

PE.6 - Controlar
previsións de
vencementos e saldos
de bancos e caixa

•

6,0Explicación sobre os
diferentes medios de cobro
e pago. Casos prácticos
sobre o cumplimento de
letras cheques, pagarés e
recibos.

Explicar as
características dos
documentos de cobro e
pago

•

Proposta, corrección e,
no seu caso, corrección
de supostos prácticos.

•

Participación actíva na
clase.

•

Cumplimento de
docomentos de cobro e
pago.

•

Iferencia entre os
diferentes documentos
de cobro e pago

•

Cumprimenta
correctamente letras,
cheques, pagarés e
recibos.

•

Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor e polo
alumnado.

•

Lei cambiaria e do
cheque.

•

Impresos a
cumprimentar de letras,
cheques, pagarés e
recibos.

•

Calculadoras e
encerado.

•

PE.2 - Instrumentos de
cobro e pago

•

8,0Exercicios de aplicación do
libro de rexistro de caixa.
Supostos de xestión de
contas bancarias. Supostos
de xestión de efectos de
xiro Supostos de rexistro de
contas correntes de clientes
e proveedores.

Explicación do
funcionamento dos
libros de rexistro de
caixa, bancos, crédito e
efectos.

•

Proposta, corrección e ,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolución de supostos
de rexistro de libros de
tesouraría

• Resolve supostos de
rexistro de libros de
tesouraría.

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
encerado.

•

PE.3 - Formalizar libros
de rexistro de tesouraría

•
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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)

8,0Realización de supostos de
arquexamento e
cadramento de caixa.
Elaboración de
presupostos sinxelos de
tesouraría. Smulación de
xestión de tesouraría

Explicar que son e a
relevancia do
arquexamento e
cadramento de caixa e
do punteamento de
bancos para o
necesario control de
tesouraría.

•

Proposta, corrección e,
noseu caso, corrección
de supostos prácticos.

•

Resolución de
exercícios propostos
polo profesor.

• Resolve supostos de
arquexamento e
cadramento de caixa

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
ordenadores,
encerados.

•

PE.4 - Realizar
arquexamenros e
cadramentos de caixa

•

PE.5 - Punteas estractos
bancarios e libro de
rexistrs de banca.

•

PE.7 - Relacionar a
tesouraría co resto de
departamentos e
entidades externas

•

PE.8 - Simulación
informática de xestión de
tesouraría.

•

PE.9 - Efectuar
procedementos de
acordo cos principios de
responsabilidade,
seguridade e
confidencialidade.

•

24,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instrumentos básicos de financiamento, investimento e servicios 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comentar a estructura básica do Sistema Financeiro Español,
con especial incidencia no papel do B.C.E.

8,011.1 Coñecer a estructura do Sistema Financeiro Español

Explicación sobre que son e en que se diferenzan as entidades
financeiras bancarias e non bancarias. Posta en común de
exemplos reais de diferentes tipos de entidades.

6,022.1 Diferenciar entidades financeiras bancarias e non bancarias , coecendo
as súas principais caracteristicasc

Comentar os distintos tipos de mercados 4,033.1 Diferenciar os distintos tipos de mercados financeiros

Describir as principais características dos principais
intermediarios financeiros.Identificar exemplos reais de
intermediarios financeiros

12,044.1 Recoñecer as diferentes funcións dos intermediarios financeiros.

presentar exemplos de instrumentos fifinanceiros 4,055.1 Diferenciar os principais instrumentos financeiros bancarios e non
bancarios e describir as súas caracter¿sticas

Exemplos que permitan diferenciar seguros persoais de reais.
Exemplos que permiran identificar os elementos fundamentais
no contrato de suguros.

12,066.1 Clasificar os tipos de seguros da empresa, e identificar os elementos que
interveñen no contrato de seguros.

Calcular o custe financeiro de algúns instrumentos financeiros 6,077.1 Identificar e calcular custes financeiros.

Realizar supostos de formalización de documentso de
contratación ,renovación  cancelación  de productos
financeiros.

8,088.1 Formalizar documentos relacionados con a cotratación, renovación e
cancelación de productos financeiros habituais na empresa.

60TOTAL

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 8 CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no
sistema financeiro español.

PE.1 - Clasificar as diferentes entidades do
sistema financeiro

•

S 14 CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e
describíronse as súas principais características.

PE.2 - Diferenciar entidades financeiras
bancarias e nos bancarias e describir as
principales características das principais.

•

S 8 CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos
produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa.

PE.3 - Diferenciar e identificar os diferentes
mercados financeiros

•

S 12 CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. PE.4 - Relacionar as funcións dos
intermediarios financeiros con as
necesidades financeiras da  empresa.

•

S 12 CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e
describíronse as súas características.

PE.5 - Diferenciar os principais instrumentos
financeiros e describir as súas
características

•

S 12 CA2.6 Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que conforman un
contrato de seguro.

PE.6 - Clasificar os tipos de seguros na
empresa e identificar os elementos do
contrato de seguros

•

S 4 CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación.

PE.7 - Identificar os servizos básicos das
entidades bancarias

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de
investimento.

PE.8 - Calcular custes financeiros•

S 10 CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. PE.9 - Simulación informática•

S 10  CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa.

PE.10 - Formalizar documentos
relacionados con operacións sobre
productos financeiros

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Institucións financeiras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España, banca privada e caixas de aforros.

 Institucións financeiras non bancarias: entidades aseguradoras.

 Mercados financeiros.

 Instrumentos financeiros bancarios e de financiamento, investimento e servizos: contas correntes e de crédito, préstamo, desconto comercial, carteira de valores, imposicións a prazo,
transferencias, domiciliacións, xestión de cobramentos e pagamentos e ba
 Instrumentos financeiros non bancarios de financiamento, investimento e servizos: leasing, renting e factoring.

 Outros instrumentos de financiamento.

 Subvencións, provedores e avais.

 Rendibilidade do investimento.

 Custo do financiamento.

 Comisións bancarias: identificación e cálculo.

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)

8,0Comentar a estructura
básica do Sistema
Financeiro Español, con
especial incidencia no
papel do B.C.E.

Explicar a estructura do
sistema financeiro
español.

•

Explicar as principais
función do B.C.E., con
especial incidencia na
fixación dos tipos de
xuro de referencia e a
súa repercusión na
concesión de
préstamos e os custes
financeiros

•

Participación actíva na
clase.

• Coñece a estructura
básica do sistema
finaneiro español.

•

Identifica a importancia
económica da toma de
decisións por parte do
B.C.E.

•

Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

Ordenadores,
proxectos, encerado.

•

PE.1 - Clasificar as
diferentes entidades do
sistema financeiro

•
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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)

6,0Explicación sobre que son e
en que se diferenzan as
entidades financeiras
bancarias e non bancarias.
Posta en común de
exemplos reais de
diferentes tipos de
entidades.

Explicar as diferencias
entre entidades
financeiras bancarias e
non bancarias.

•

Explicar as principais
características das
entidades bancerias e
as funcións dentro do
sistema financeiro.

•

Explicar as
características das
entidades de lessing,
factoring, emisoras de
tarxetas de crédito, de
crédito hipotecario e de
fondos de investimento
e pensións.

•

Participación actíva na
clase.

• Diferencia entidades
bancarias de non
bancarias.

•

Identifica as principais
características e
funcóns das entidades
bancarias.

•

Diferencia e identifica
as funcións das
entidades financeiras
de crédito mais
comunes.

•

Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

Ordenadores,
proxector, encerado.

•

PE.2 - Diferenciar
entidades financeiras
bancarias e nos
bancarias e describir as
principales
características das
principais.

•

4,0Comentar os distintos tipos
de mercados

Explicar que son e en
que se diferencian os
mercados financeiros
de diñeiro e de capitais

•

Explicar o
funcionamento do
mercado de valores.

•

Participación actíva na
clase.

• Entende o
funcionamento do
mercado de valores.

•

Diferencia entre o
mercado de diñeiro e o
de capitais.

•

Realiza operacións de
compra e venta de
actívos financeiros.

•

Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Xornais diarios e
especializados.

•

Ordenadores,
proxector, calculadoras,
encerado.

•

PE.3 - Diferenciar e
identificar os diferentes
mercados financeiros

•

12,0Describir as principais
características dos
principais intermediarios
financeiros.Identificar
exemplos reais de
intermediarios financeiros

Explicar o papel e
diferencias dos
principais
intermediarios
financeiros.

• Participación actíva en
clase.

• Identifica e diferencia
os principais
intermediarios
financeiros.

• Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Xornais e prensa
especializada.

•

Ordenadores e
encerado.

•

PE.4 - Relacionar as
funcións dos
intermediarios
financeiros con as
necesidades financeiras
da  empresa.

•

4,0presentar exemplos de
instrumentos fifinanceiros

Presentar e explicar os
diferentes instrumentos
de financiacióne
servizos das entidades
bancarias e non
bancrias.

• Participación activa en
clase.

• Idenifica e coñece os
principais instrumentos
financeiros de
financiamento,
investimento e
servicios.

• Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Prensa diaria e
especializada.

•

Ordenadores,
proxector, encerado.

•

PE.5 - Diferenciar os
principais instrumentos
financeiros e describir as
súas características

•

12,0Exemplos que permitan
diferenciar seguros
persoais de reais.
Exemplos que permiran
identificar os elementos
fundamentais no contrato
de suguros.

Explicar as diferencias
entre seguros persoais
e reais.

•

Explicar os elementos
fundamentais do
contrato de seguros.

•

Participación catíva en
clase.

•

Explicar as
características dos
contratos de seguro
mais habituais na
empresa.

•

Diferencia entre
seguros persoais e
reais

•

Recoñece os
elementos persoais do
contrato de seguros.

•

Coñece as
características dos
contratos de seguro
mais habituais na
empresa.

•

Apuntes elaborados
polo profesor.

•

Ordenadores,
proxector, encerado.

•

Simulacións de
contratos de seguro.

•

PE.6 - Clasificar os tipos
de seguros na empresa
e identificar os
elementos do contrato de
seguros

•

6,0Calcular o custe financeiro
de algúns instrumentos
financeiros

Explicación sobre
rendibilidade e custes
financeiros.

•

Proposta corrección e,
no seu caso, resolución
de supostos prácticos.

•

Resolución de
exercicios propostos
polo profesor sobre
custes de
financiamento

• Calcula custes
financeiros

• Apuntes e supostos
elborados polo
profesor.

•

Calculadoras,
ordenadores, proxector,
encerado.

•

PE.8 - Calcular custes
financeiros

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Realizar supostos de
formalización de
documentso de
contratación ,renovación
cancelación  de productos
financeiros.

Explicar aformalización
d documentos
relacionados con
operacións sobre
productos financeiros

• Resolución de supostos
prácticos propostos
polo profesor.

• Formaliza documentoa
de contratación,
renovación e
cancelación de
productos financiros

• Apuntes e supostos
elaborados polo
profesor.

•

Ordenadores,
proxector,encerado.

•

PE.7 - Identificar os
servizos básicos das
entidades bancarias

•

PE.9 - Simulación
informática

•

PE.10 - Formalizar
documentos
relacionados con
operacións sobre
productos financeiros

•

60,0TOTAL
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- Efectuar correctamente cálculos propios de un proceso de capitalización simple. Tipos e tempo en diferentes unidades.

- Efectua correctamente cálculos propios da capitalización composta. Tipos efectivos e nominais.

- Diferenciar desconto comercial e racional. Efectuar os cálculos correspondentes.

- Identificar os distintos tipos de rendas constantes e resolver exercicios sinxelos relativos ás mesmas.

- Efectuar amortizacións de préstamos polo método francés e de cuótas de amortización constantes con periodicidade anual e

   fraccionada.

- Diferenciar préstamos de créditos. Tarxetas de crédito e de débito.

- Formalizar correctamente os libros de xestión de tesouraría.

- Efectuar correctamente operacións de arquexamento.

- Coñecer as características básicas do sistema financeiro español.

-  Diferenciar entre entidades financeiras  bancarias e non bancarias e coñecer as características fundamentais das mais usuais.

- Formalizar correctamente documentos relacionados coa contratación, renovación e cancelación de productos financeiros.

- Identificar e coñecer os elementos personais e formais do contrato de seguros.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

         A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe realizarase de forma continua y personalizada. A valoración dos aprendizaxes dos/as

alumnos/as farase tomando como referencia os criterios que anteceden nesta programación. O nivel de cumprimento será medido con relación aos

resultados de aprendizaxe do ciclo formativo.

         Na avaliación  teranse en conta distintos aspectos. Por un lado, mediante o seguemiento das actividades da clase, realización de tarefas,

resolución de casos prácticos, elaboración de esquemas e resumos. (sempre que o permita o protocolo Covid)

        Por outra, a correcta interpretación das preguntas sobre temas determinados que conformarán as probas objectivas.

        A cualificación global de cada avaliación obterase considerando, ademais das probas escritas  (90%),  a participación activa na aula e as

actitudes demostradas (10%).

        Ademais o rigor técnico e a adecuada utilización da terminoloxía específica do módulo, requirirase a presentación correcta dos exercicios

escritos e dos traballos.

       Faranse probas trimestrais.

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

sobre 10.

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

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

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

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

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

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

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

90% da nota.

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

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

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

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

      - Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo.

      - As técnicas de traballo.

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

parte da avaliación porque se

      consideran mínimos necesarios para poder formar parte da comunidade educativa.

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

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

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

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

avaliación parcial e a data da avaliación final. As actividades de recuperación deste módulo realizaranse nun período non superior a tres semanas

(DOG Núm. 136 de 15 de xullo de 2011)

        Se ó finalizar o curso ou a duración do módulo, o alumno non acadou os obxectivos mínimos esixidos, planificaránselle actividades de

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

        As actividades de recuperación e reforzo poderán consistir en:

- Realización de traballos, resolución de actividades, exercicios prácticos, exposicións, 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 da avaliación non superada.

- Clases especiais de reforzo para corrixir hábitos de estudio pouco eficaces, falta de motivación cara ó estudio ou capacidades mal

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

           Os alumnos e alumnas que superen o límite máximo de faltas de asistencia (10% das horas do módulo, segundo decreto 114/2010, de 1 de

xullo, (16 horas en Operacións auxiliares de xestión de tesouraría), polo que se establece a ordenación xeral da FP, perderán o dereito á aplicación

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

O devandito alumnado non terá dereito a realizar para este módulo as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da orde do 12 de xullo de 2011

           A proba final para os alumnos e alumnas que perdan o dereito á avaliación contínua consistirá en un exame teórico práctico sobre as catro

unidades en que está dividido o programa, sendo necesario para superala acadar unha cualificación de 5 ou superior.

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

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

cada módulo. Na devandita reunión  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.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

      A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación do alumnado, así como as súas capacidades, e servirá para

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

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

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

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

      Durante o primeiro mes de clase realizarase unha proba escrita (teórica e práctica) que non se valorará con nota, para  comprobar se os

alumnos comprenden as unidades explicadas e os exercicios,  (art 28 da orde de 12 de xullo de 2011).

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

      Proporanse actividades de reforzo, repaso e afondamento segundo as necesidades de cada alumno/a e adaptarase o ritmo de exposición dos

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

asimilalos.
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      Dependendo dos contidos que se desenvolvan, realizaranse diferentes actividades individuais e en grupo, proporanse debates,

cumprimentaranse documentos manexando a lexislación existente, para que os alumnos/as reflexionen sobre a necesidade e a utilidade da

información ata que adquiran as destrezas necesarias para o seu manexo.

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

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

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

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

sexa máis fácil asimilalos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

      Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana do alumnado englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas transversais, que non

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

parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

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

Responsabili-dade Social Corporativa. En todos os módulos e, en particular no módulo de Operecións auxiliares de xestión de Tesouraría, trátase o

obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican. Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o

alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso

analizar as cuestións éticas da nosa vida. Nas ensi-nanzas transversais tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

- Educación para a igualdade entre os sexos

- Educación para a saúde

- Educación ambiental

- Educación do consumidor

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

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

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

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

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

centro.
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      As actividades previstas no Departamento sempre que o protocolo Covid o permita son as seguintes:

- Actividades relacionadas co autoemprego

- Visitas a empresas e organismos públicos.

- Actividades relacionadas co comercio Xusto e consumo responsable.

- Difusión de noticias relacionadas co mundo empresarial

10.Outros apartados

10.1) Información ao alumnado

A programación didáctica do módulo estará a disposición do alumnado na Xefatura de estudios e no departamento.

A comenzos do curso o alumnado será informado sobre os contidos da programación do módulo.

No taboleiro de anuncios da aula o alumnado terá, cun mes de antelación, a información sobre a data dos exames trimestrais e finais da materia.

Non se permitirá ningún cambio de datas salvo por circunstancias de natureza extraordinaria.

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.

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 ,Drive ou Cisco Meeting.

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.

- 25 -
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No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a mediante

Classroom, Drive ou Cisco Meeting.
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