
PROGRAMACIÓN PROXECTO INTEGRADO CURSO 2019-2020 

Debido ás circunstancias especiais que deste curso ofreceuse ao alumnado a opción de 
substituír a realización da FCT por elaborar unha ampliación do módulo Proxecto no 
que xa estaban traballando dende que remataran as clases presenciais. 
 
Este  Proxecto Integrado  inclúe os resultados de aprendizaxe e os criterios de 
realización do módulo de FCT e do módulo de Proxecto. 
 
O procedemento que se segue é o seguinte: despois de rematado o Proxecto que debe 
realizar todo o alumnado, o alumnado que opta pola realización do Proxecto integrado 
deberá elaborar a seguinte simulación dunha quincena de actividades da empresa da 
que realizaron o Proxecto.  

1) Dar de alta a empresa na aplicación FactuSol, con data 15 de xuño de 2020 

2) Dar de alta polo menos 3 clientes e tres provedores  

3) Crear 4 formas de cobro, unha delas ao contado 

4) Crear dous almacéns diferentes para dous tipos diferentes de artigos  

5) Dar de alta dúas familias diferentes de artigos e 10 artigos, cinco para cada 

familia. 

6) Documentar polo menos cinco operacións de compra e  cinco operacións de 

venda a crédito e cinco ao contado (con algún presuposto, pedidos, albarás e 

facturas) realizadas no mes de xuño de 2020. 

7) Documentar polo menos unha devolución de compra e unha devolución de 

venda 

8) Realizar todos os cobros das operacións ao contado 

Deberán entregarse os seguintes informes de FactuSol en  formato PDF 

 Provedores 

 Clientes 

 Formas de cobro 

 Almacéns 

 Artigos 

 Presupostos recibidos, pedidos a provedores, entradas e facturas recibidas 

 Presupostos enviados, pedidos de clientes, albarás e facturas emitidas 

Tamén deberán presentarse, en formato PDF, un pedido a un provedor, un albará, 

unha factura emitida e unha factura rectificativa emitida. 

 



9) Documentar a busca de provedores 

 Indicar que medios se empregaron  

 Entregar, como mínimo, unha carta e un correo electrónico no que se 

inicie a comunicación con dous provedores, presentando a empresa e 

solicitando presuposto de algún dos produtos que se precisarán. 

Explicar  que condicións ofrecen os provedores e elaborar unha táboa 

co resumo das mesmas e explicar que propostas se elixen e por qué 

motivos. Entregar os documentos en formato orixinal e en formato PDF. 

 

10) Entregar o xustificante de afiliación da empresa á S.S. e de alta dos 

traballadores/as. 

 

11) Elaborar as nóminas do mes de xuño de dous traballadores, entregar en 

formato orixinal e en formato PDF. Un destes  traballadores ten un accidente 

de traballo o día 18; sigue de baixa a final de mes. 

 

12) Contabilizar todos os ingresos e gastos do mes de xuño. Empregar un libro de 

Excel para realizar os asentos contables. Entregar en formato orixinal e en PDF. 

 

13) Realizar a declaración trimestral do IVE e entregar  o impreso de presentación 

da mesma en formato PDF. 

 

14) Dado que a empresa vai abrir a mediados de xuño, supoñemos que continuarán 

as restricións no contacto interpersoal e as medidas excepcionais de 

seguridade, protección e hixiene. Elabora un plan de actuación apropiado, 

indicando cal vai o custe adicional para a empresa.  

 

15) Para facer fronte a estes gastos extraordinarios, que non estaban previstos no 

proxecto inicial, vai precisar financiamento. Analizar as posibilidades que 

existen neste momento (liña de crédito, préstamo bonificado do ICO, etc.) e 

elixir a mellor opción para a empresa, xustificando a elección en base ao custe 

real de cada una. Enviar a información en formato orixinal (libro de Excel cos 

cálculos) e formato PDF. 


