
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

O Ribeiro 2019/202032015475 Ribadavia

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora 32019/2020 6353

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

Profesorado asignado ao módulo BEATRIZ QUINTAS ALFONSÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa  no ámbito empresarial,  cara ó autoemprego.  Permite

que o alumno poida utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión

básica dunha pequena empresa ou emprender un traballo.

A formación do módulo permite alcanzar os obxectivos xerais o), p), q), r), s) e t) do ciclo formativo, e as competencias n), p), q), r), s) e t).
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 A iniciativa
emprendedora

9 12

2 A empresa e o seu
contorno

7 11

3 O mercado e o plan de
marketing

7 11

4 Recursos humáns 7 11

5 Formas xurídicas 7 11

6 Plan de producción 5 11

7 Financiación da
empresa

7 11

8 Plan económico
financieiro

7 11

9 Documentación
administrativa

7 11
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A iniciativa emprendedora 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de transporte e mantemento de vehículos.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de electromecánica de vehículos automóbiles (materiais, tecnoloxía, organización da
produción, etc.).
 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de transporte e mantemento de vehículos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles en función da súa posible
localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa electromecánica de vehículos automóbiles e describíronse os principais custos sociais en que incorren
estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de electromecánica de vehículos automóbiles, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O mercado e o plan de marketing 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Recursos humáns 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Formas xurídicas 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de transporte e mantemento de vehículos.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Plan de producción 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Financiación da empresa 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de electromecánica de vehículos automóbiles tendo en conta a súa localización.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.7.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Localización da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de transporte e mantemento de vehículos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Plan económico financieiro 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa electromecánica de
vehículos automóbiles, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Documentación administrativa 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. NO

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa electromecánica de
vehículos automóbiles, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

4.9.e) Contidos

Contidos

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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Para acadar a avaliación positiva do módulo o alumnado evidenciará a consecución de todos os resultados de aprendizaxe do módulo dun xeito

equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

MÍNIMOS ESIXIBLES:

- Identificar o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

- Valorar a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables

para ter éxito na actividade emprendedora.

- Analizar as características das actividades emprendedoras no sector de transporte e mantemento de vehículos.

- Valorar o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

- Decidir a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles, que ha

servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.

- Analizar a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

- Valorar a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

- Analizar o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das

empresas.

- Identificar os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,

ambiental, demográfico e cultural.

- Apreciar a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades

financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

- Determinar os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles en

función da súa

posible localización.

- Analizar o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

- Valorar a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa electromecánica de vehículos automóbiles e describíronse os principais

custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

- Elaborar un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a

responsabilidade social e o plan de márketing.

- Analizar o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

- Analizar as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

- Especificar o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

- Analizar as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de electromecánica de vehículos automóbiles tendo en conta

a súa localización.

- Incluír no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

- Analizar os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,

ingresos, gastos e

contas anuais.

- Elaborar o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

CUALIFICACIÓN:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A cualificación das unidades didácticas realizarase mediante os seguintes instrumentos:

- PROBA ESCRITA: Para cualificar ao alumno durante as avaliacións valorarase:

·  a realización dunha ou varias probas escritas ao longo do trimestre (e/ou a resolución de cuestionarios e supostos prácticos plantexados pola

profesora). As probas escritas poderán conter cuestións curtas de razoamento, preguntas test e supostos prácticos. Cualificaranse de 1 a 10 e

suporán o 60% da nota da avaliación.

·  a elaboración e entrega en prazo do plan de empresa. Cualificarase de 1 a 10 e suporá o 30% da nota da avaliación.

-TÁBOA DE OBSERVACIÓN:no caderno do profesor rexistrarase a observación do alumno (disposición hacia os contidos do módulo, disposición a

realizar as tarefas indicadas, dinámicas de grupo, valoración dos contidos actitudinais que se indiquen en cada unidade). Suporá o 10% da nota da

avaliación.

Para superar o módulo é preciso acadar unha nota mínima de 5 e ademais superar os contidos mínimos. No caso de que se incumpran prazos de

entrega na realización das tarefas sen causa xustificada non se recollerá o instrumento de avaliación correspondente.

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula:

0,60 . (media probas escritas)+ 0,30 . (cualificación plan de empresa)+0,10 . (cualificación participación)

Para considerar que a avaliación está superada, o alumno, despois de aplicar esta fórmula, debe acadar, como mínimo, un 5. Requírese obter

unha puntuación de 5 tanto namedia das probas escritas como no plan de empresa para superar cada avaliación.

Nas probas escritas farase media a partir de 3,5.

Unha vez obtido un 5, as fraccións decimais superiores a medio punto, redondearanse por exceso. As fraccións decimais iguais ou inferiores a

medio punto non se redondearan cara a arriba.

Sancionarase coa cualificación de cero cando se comprobe que o alumno non actuou limpamente (copiar ou calquera conduta similar) ao realizar

as probas.

CUALIFICACIÓN FINAL:

A nota da segunda avaliación será a nota final do módulo.

Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumno terá que ter superadas cun 5, como mínimo, cada unha das avaliacións. A nota final do

módulo será a media ponderada (segundo o peso das unidades didácticas correspondentes) das avaliacións cando estean aprobadas. Se o

alumno ten alguna avaliación suspensa, o módulo queda suspenso.

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

RECUPERACIÓN ORDINARIA:

As probas de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos que non acadasen un 5 nalgunha das avaliacións e, polo tanto, non teñen
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acadado os mínimos esixidos.  Realizarase unha recuperación de cada avaliación de cara a favorecer que o alumnado poda ir a FCT.

Esta recuperación farase por medio de probas escritas. Se o suspenso se debe á non presentación do Proxecto Empresarial, ou ao seu contido

defectuoso, a recuperación consistirá na entrega ou repetición do mesmo. Nas probas de recuperación cualificarase entre 1 e 10, sendo necesario,

como mínimo, obter un 5.

RECUPERACIÓN 3º TRIMESTRE:

En caso de non acadar unha avaliación positiva do módulo, o alumno poderá recuperar o mesmo durante o período ordinario da realización da FCT

(abril-xuño) e será avaliado na avaliación final de módulos de 2º curso no mes de xuño. A aplicación do proceso de avaliación continua require a

asistencia regular do alumnado ás sesións de recuperación para realizar as actividades programadas. As actividades versarán sobre os mesmos

aspectos tratados no período ordinario.

A nota final do módulo virá dada por:

1º- Unha proba escrita. Cualificarase de 1 a 10 e suporá o 70% da nota. Requírese obter un mínimo dun 5.

2º- Entrega dun PROXECTO DE EMPRESA. Cualificarase de 1 a 10 e suporá o 30% da nota. Requírese obter, como mínimo, un 5.

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

O alumno que perda o dereito á avaliación continua (10% de 53horas: 5,3 horas ou 6 sesións de 50minutos) poderá asistir ás clases aínda que non

poderá presentarse ás probas escritas que se convoquen regularmente en cada avaliación. Este alumnado terá dereito a presentarse a unha proba

final que se realizará no mes de marzo. Será avaliado de todos os contidos impartidos ao longo do curso.

A avaliación extraordinaria consistirá en dúas partes:

- Nunha proba escrita que conterá preguntas de todo o temario que demostren que o alumno ten control dos contidos mínimos do módulo.

Cualificarase de 1 a 10. Suporá  o 70% da nota do módulo. Requírese obter, como mínimo, un 5.

- Elaboración e entrega do proxecto de empresa. Cualificarase de 1 a 10. Suporá o 30% da nota do módulo. Requírese obter, como mínimo, un 5.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O Departamento reunirase periodicamente para comprobar o cumprimento da programación, en caso necesario levará a cabo as medidas

necesarias para a súa modificación ou axuste.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha primeira sondaxe co fin de detectar posibles necesidades no alumnado, e así realizar as flexibilidades modular que  foran precisas,

integrando así o alumno e facilitándolle a aprendizaxe. Para elo faránselle preguntas relativas a súa formación previa así coma a súa experiencia

profesional. Tamén se lle prantexará que calquera circunstancia persoal que lles poida afectar pode ser comentada co profesor de xeito individual e

confidencial .

Así mesmo, o equipo docente levará a cabo unha avaliación inicial co fin de detectar posibles necesidades e tomar as medidas precisas. Esta

avaliación en ningún caso comportará cualificación para o alumno.

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

Coñecedores da diversidade de alumnado que accede aos ciclos formativos, traballaremos os  contidos de distintas formas, segundo as

necesidades do momento e do grupo clase.

Ademais, os exercicios e actividades que se propoñen  están graduados de menor a maior dificultade, o cal permite ao profesor/a seleccionar os

mais axeitados ao nivel do alumnado e aos intereses deste.

Por outro lado, a diferenciación de exercicios e actividades en cuestións (de carácter mais teórico) e casos (de carácter práctico), pode axudar ao

profesor a flexibilizar o traballo no aula segundo a motivación e as necesidades do alumnado.

Sen embargo, para proceder a adoptar medidas de  reforzo educativo ou de flexibilización modular, existen diferentes etapas que, no caso desta

materia, se consideran as seguintes:

1. Avaliación previa , pola que se procurará detectar cal é o problema de aprendizaxe concreto que presenta o alumno; é dicir, determinar

que é o que non consegue realizar dentro do traballo escolar e, en función de iso, determinar o obxectivo a cubrir por el.

Como instrumentos desta avaliación inicial empregaranse:

- probas escritas mediante cuestionarios sinxelos,

- entrevistas e, se é necesario,

- a axuda de especialistas.

2. Proposta de reforzo, pola que se trata de poñer os medios para acadar os obxectivos propostos.
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Actualmente (momento de realizar a programación) descoñécese a situación concreta dos alumnos, polo que nos movemos no terreo das hipótese.

Sen embargo, como tratamento xenérico, pódese sinalar que será necesario utilizar unha metodoloxía  activa que potencie a participación,

proferindo ao alumno as realidades concretas unidas ao seu entorno, propiciando o traballo en grupo e favorecendo a súa participación nos

debates previstos.

Ao mesmo tempo, propóñense dous tipos de actividades:

- a primeira común para todo ou alumnado, e

- a segunda, diferente, segundo o grao de consecución dos obxectivos propostos, facilitando así a gradación de contidos en orde crecente

de dificultade.Tamén se facilitarán actividades de reforzo.

Avaliación sumativa (continua), coa que se pretende coñecer se se acadaron os obxectivos propostos. Para iso:

-avaliaranse os contidos actitudinais , conceptuais e procedimentais.

En definitiva, habera que valorar o avance detectado e a consecucuión do obxetivos sinalados para o alumno con problemas  concretos de

aprendizaxe.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó tratarse dun módulo de carácter transversal, tocará temas que se centren nos seguintes valores:

-Educación para a paz,

-Educación en valores  democráticos,

-Educación para a non discriminación,

-Educación para a igualdade,

- Educación para os dereitos humanos

-Educación para o ocio

-Educación ambiental

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a empresas y/o salones do automóbil.

Asistencia charla sobre emprendimiento.
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