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

O decreto 28/2010  do 25 de febreiro que establece o currículo do título de técnico en instalación eléctricas e automáticas, sinala que esta figura

profesional exerce a súa  a actividade en pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de

infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas

domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.

Así, as ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

   Instalador/ora mantedor/ora electricista.

   Electricista de construción

   Electricista industrial.

   Electricista de mantemento.

   Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

   Instalador/ora mantedor/ora de antenas.

   Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

   Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.

   Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

A formación do módulo de empresa e iniciativa emprendedora permite alcanzar os seguinte obxectivos xerais do ciclo:

-Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais

para participar na cidadanía democrática.

-Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.

Ademáis os contidos do módulo contribúen a alcanzar as seguintes competencias:

-Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

-Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

-Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

-Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.

As ensinanzas do módulo de empresa e iniciativa emprendedora centraranse en espertar o espírito emprendedor do noso alumnado, pensando

nunha boa idea de negocio e explicando as ferramentas necesarias para pola en marcha, os trámites, as axudas das que dispón, así como os

riscos e as vantaxes do autoemprego.

Ao longo do curso os alumnos e alumnas realizarán un proxecto empresarial relacionado coa actividade do ciclo, composto por un plan de empresa

e un plan financeiro e que inclúa todas as facetas de posta en marcha dun negocio.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: maduración da idea de negocio, localización, organización da produción e dos recursos,

xustificación da súa responsabilidade social, plan de marketing, elección da forma xurídica, trámites administrativos, e axudas subvencións.

O plan financeiro ha incluír o plan de tesouraría, a conta de resultados provisional e balance previsional, así como a análise da súa viabilidade

económica e financeira. É aconsellable que o proxecto empresarial se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos

resultados de aprendizaxe.
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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 cultura emprendedora. O espírito emprendedor. A idea de negocio.A iniciativa
emprendedora

7 6

2 Función básicas da empresa. A estrutura organizativa. O entorno empresarial. A responsabilidade social da
empresa.

A empresa e o seu
entorno

6 10

3 O estudio de mercado. Os clientes e a competencia. Marketing mixO plan de empresa 7 12

4 Formas xurídicas das empresas. Trámites para a constitución e posta en marchaA creación e posta en
marcha dunha
empresa

8 10

5 Plan de investimentos e gastos. Fontes de financiacO financiamento na
empresa

9 10

6 O plan financeiro. Equilibrio da estrutura financeA contabilidade na
empresa

8 12

7 Obrigas e calendario fiscA fiscalidade na
empresa

7 10

8 Os procesos administrativos na empresa. Documentos comerciais.A documentación
comercial

7 10

9 Exposición dos proxectos realizados polos alumnos ao longo do cursoO proxecto
empresarial

4 20
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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 7

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 das instalacións eléctricas e automáticas.

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 das instalacións eléctricas e automáticas, 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 instalacións eléctricas e automáticas (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 das instalacións eléctricas e automáticas.

 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 das instalacións eléctricas e automáticas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu entorno 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

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

Criterios de avaliación

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 instalacións eléctricas e automáticas 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 coas instalacións eléctricas e automáticas e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas
empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de instalacións eléctricas e automáticas, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

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

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

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas, 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

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

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

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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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.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O plan de empresa 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

 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 A creación e posta en marcha dunha empresa 8

4.4.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. SI

4.4.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 das instalacións eléctricas e automáticas.

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.

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

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de instalacións eléctricas e automáticas 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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresario.

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

 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.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O financiamento na empresa 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A contabilidade na empresa 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

4.6.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.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A fiscalidade na empresa 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coas instalacións
eléctricas e automáticas, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario f

4.7.e) Contidos

Contidos

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

N.º Título da UD Duración

8 A documentación comercial 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 O proxecto empresarial 4

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

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

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.

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.

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

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

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

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
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5.1 Mínimos esixibles:

CONTIDOS MÍNIMOS:

Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de paisaxismo (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 das instalacións eléctricas e automáticas.

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

Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.

A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social,

ambiental, demográfico e cultural.

Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións

públicas, entidades financeiras e competencia.

Localización da empresa.

Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable..

Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

Formas xurídicas das empresas.

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

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

  Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de relacionadas co mundo das instalacións eléctricas e automática.

    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 das instalacións

eléctricas e automáticas.

    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.

   Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: documentos administrativos e documentos de

pagamento.

5.2. Instrumentos de avaliación:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A cualificación da avaliación será un número enteiro entre 1 e 10.

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5.

O 10% da nota dependerá da actitude,, como o comportamento e motivación manifestados durante os traballos na clase e en grupo.

O 40% da nota corresponde ao  Plan de Empresa. (Valorandose presentación,orixenalidade,entusiasmo,persuasión, coherencia na defensa dos

diferentes apartados do guion de plan, defensa do plan Financiero etc.).

O plan de empresa, que será cualificado numéricamente nunha escala de 0 a 10

 Deberá entregarse por escrito o plan de empresa na data sinalada, en formato electrónico  ou do xeito que requira a profesor.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: maduración da idea de negocio, situación, organización da produción e dos recursos,

xustificación da súa responsabilidade social, plan de márketing, elección da forma xurídica, trámites administrativos, e axudas e subvencións. O

plan financeiro ha incluír o plan de tesouraría, a conta de resultados provisional e o  balance previsional, así como a análise da súa viabilidade

económica e financeira.

O, 50% da nota atribúeselle aos exames escritos. Estes poderan ser; Preguntas de resposta corta, supostos practicos, tipo test, nos que as

respostas erroneas poden penalizar ata o 50% do valor dunha resposta correcta Realizarase a lomenos unha proba escrita por avaliación. Os

exámenes escritos serán cualificados numéricaménte de 1 a 10

Sendo a nota final a suma das tres porcentaxes (tendo en conta que como mínimo hase de obter a media dun cinco nos exames teóricos e no plan

de empresa, para poder avaliar a actitude).

É preciso ter en conta que un 10% das faltas de asistencia supón a perda de dereito a avaliación contínua, polo que nestes casos o alumnado será

avaliado e cualificado nunha proba extraordinaria realizada a finais de curso e que ven detallada no apartado 6.b) desta programación.

- Nas Avaliacións parciais de módulos do segundo curso, seguiranse os criterios establecidos no artigo 31 e seguentes da Orden do 12 de Xullo do

2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación

Os criterios de avaliación como norma xeral tratarán de ser obxectivos, claros e explícitos. Así pois, os criterios de cualificación de cada unha das

probas e/ou traballos virán recollidos no enunciado para que sexan de público coñecemento dende o primeiro momento de enfrentarse á tarefa.

Non obstante o anterior, na opinión de quen subscribe, o proceso de ensino-aprendizaxe así como o de avaliación son actividades nas que é

imposible abstraerse da interacción dos suxeitos; docente e alumnado. A cuestión que se aborda neste apartado non é a obtención a toda costa da

máis pura e aséptica obxectividade, se non de reducir a arbitrariedade e fomentar a transparencia no proceso de ensinanza-aprendizaxe, no

proceso de avaliación e na función de cualificar.

Así pois, neste módulo de empresa e Iniciativa Emprendedora, ademáis dos criterios obxectivos, hanse ter en conta como criterios de avaliación

subxectiva os seguintes:

o Producción de procesos reflexivos demostrando innovación e creatividade.

o Comprensión dos contidos a través da aplicación a casos reais ou simulados dos coñecementos teórico- prácticos.

o Puntualidade na entrega dos traballos.

o Participación e relación no entorno de traballo.

o Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

o Puntualidade e asistencia a clase.
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o Evolución positiva do alumno/a

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

Actividades de recuperación para as unidades didácticas nas que o rendemento do alumno non amosou a adquisición do nivel mínimo dos

resultados de aprendizaxe implicados:

Cando algún alumno suspenda unha avaliación, terá a posibilidade de realizar un exame de recuperación similar á proba citada anteriormente. A

recuperación terá lugar, mediante unha proba obxectiva sobre a materia pendente, ao longo do curso. Estas probas, cualificaranse segundo o

establecido no punto 5 desta programación. De non acadar un 5 nesta probas, o alumnado terá unha última oportunidade antes do período de

FCT.

Ademais, poderán establecerse actividades ou traballos a realizar polos alumnos en relación á materia obxecto de recuperación, a súa entrega

deberá realizarse nas datas establecidas, a non entrega no período establecido determinará a imposibilidade de recuperar a materia.

Actividades de recuperación da totalidade do módulo ou ben de parte do mesmo, ao final do período lectivo:

Estableceranse no mes de marzo, antes da proposta da FCT, en período ordinario, coincidindo coa realización das probas ao alumnado que teña

perda de avaliación continua. Estas actividades estarán dirixidas aos estudantes que non teñan acadados os mínimos esixibles nin durante as

avaliacións parciais ao longo do curso, nin durante as recuperacións parciais. Consistirán nunha proba escrita obxectiva sobre os contidos mínimos

esixibles do módulo (unicamente aqueles que non se tiveran superado ao longo do curso). Será requisito imprescindible para superar o módulo que

teñan presentado os seu proxecto empresarial.

Actividades de recuperación para o alumnado que non supere o módulo antes do período de FCT.:

Aos alumnos que non superen o módulo antes da proposta de FCT., realizarán un plan de actividades de recuperación. A tal efecto, as actividades

de recuperación terán lugar durante o período de FCT do 2º curso (abril-xuño), durante o cal, se lle asignarán unas horas de recuperación para

superar a materia pendente. O horario será o mesmo que durante o curso, aínda que nalgún caso poderase establecer outra distribución horaria.

Durante este período o alumnado realizará unha serie de actividades guiadas e orientadas pola profesora, e realizará distintas probas obxectivas

que conterán preguntas teóricas e prácticas das dúas avaliacións. Para aprobar estes exames é requisito imprescindible obter unha nota mínima

de cinco. Tamén se lle esixirá a presentación dun proxecto de empresa.

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

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

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

Esta proba constará de preguntas teóricas e prácticas das dúas avaliacións. Para superar esta proba é requisito imprescindible obter unha nota

mínima de cinco.

Ademais o alumno deberá elaborar,entregar e expoñer o seu proxecto empresarial. A falta de entrega de dito proxecto no período establecido
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determinará a imposibilidade de superar a materia.

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

Mediante un proceso de avaliación continua realizarase un control desta programación. Mensualmente comprobarase se se cumpren os prazos

establecidos. De non ser así, revisaranse as oportunas programacións de aula introducindo os cambios necesarios. Esta situación sinalarase nas

reunións do departamento de FOL, de modo que estas modificacións aparezan reflectidas nas correspondentes actas do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso a profesora facilitará ao alumnado un cuestionario con preguntas abertas ou tipo test sobre aspectos xerais relacionados có

módulo, trátase de avaliar os coñecementos previos que os alumnos posúen sobre a materia obxecto de estudo. Ademais durante as primeiras

semanas do curso prestarase especial atención a participación do alumnado nas clases e as dificultades que poidan atopar. As conclusións

acadadas sinalaranse na reunión da avaliación inicial do grupo.

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

A programación elabórase tendo en conta que debe dar resposta a diversidade do alumnado, por isto concíbese de forma aberta e flexible

posibilitando a adaptación ás condicións específicas de cada alumno. Có obxectivo de conseguilo, as actividades de clase deben prestar atención

ao traballo en equipo e a axuda recíproca dos alumnos, así como o fomento de actitudes de respecto ás diferenzas individuais. Por outra banda

colaborarase có departamento de orientación na posible detección das necesidades educativas específicas dos alumnos así como nas pautas de

actuación a seguir se se dera o caso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as áreas dos módulos deste departamento teñen que estar presentes uns temas que denominamos transversais, que se vertebran como

fundamentais para garantir unha completa formación do alumnado no plano profesional e persoal.

Estes temas cobren todo o proceso educativo e son de carácter fundamentalmente actitudinal:

Educación para a saúde: Polo que respecta á educación para a saúde e a calidade de vida, faremos especial fincapé na saúde laboral,. O

obxectivo último é que o alumnado tome conciencia da necesidade de facer propios uns hábitos mínimos que garantan a seguridade no traballo,

tanto para eles mesmos como para os compañeiros/as e a empresa en xeral.

Educación multicultural. A educación multicultural ven esixida pola crecente intercomunicación das culturas, e resulta máis urxente polos brotes de

xenofobia observados ante a crecente presenza de inmigrantes. Os obxectivos serán espertar o interese por coñecer outras culturas diferentes

coas súas crenzas, institucións e costumes, así como desenvolver actitudes de respecto e colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

Educación do consumidor. A finalidade é adquirir esquemas de tomas de decisión que consideren todas as alternativas e as consecuencias a nivel

individual, social, económico e medioambiental. Tamén se procurará desenvolver o coñecemento dos mecanismos básicos do mercado, así como

dos dereitos do consumidor e o xeito de facelos efectivos. O obxectivo en definitiva, é crear unha conciencia de consumidor responsable que se
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sitúa criticamente ante o consumismo e a publicidade.

Educación para a igualdade. Por canto á igualdade de sexos, temos que destacar a importancia que este asunto ten no mundo da empresa; o

home e a muller deben de ter igualdade de oportunidades no ámbito laboral, polo mesmo traballo tense que percibir a mesma remuneración. Esta

cuestión irase desenvolvendo ó longo do curso e do temario,. Ademais este aspecto fomentarase valorando por igual os criterios aportados polo

alumnado, evitando termos sexistas e analizando criticamente contidos que posúan carácter discriminatorio, como pode ser a publicidade que

emprega a muller como símbolo sexual.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Charlas, visitas, e outras actividades de acordo coa utilidade do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Comunicación da programación aos alumnos

Se lle dará lectura da programación aos alumnos, e se incidirá, principalmente, nos sistemas e instrumentos de cualificación.
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