
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pontepedriña 2015/201615026753 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Comercio internacional Ciclos
formativos de
grao superior

CSCOM02Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 72015/2016 224187

MP0627_23 Proceso de administración relativo ao comercio internacional 72015/2016 9680

MP0627_33 Xestión alfandegueira 72015/2016 9680

MP0627_13 Contexto actual do comercio internacional 72015/2016 3227

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

Elaboración

Impartición

ANTOLÍNEZ FELIPE, MARÍA ELENA

Profesorado responsable

ANTOLÍNEZ FELIPE, MARÍA ELENA

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O curriculo adaptase en relación ao sector productivo do entorno, formado, na súa maioria, por empresas comerciais. Polo tanto as operacións de

compravenda son as máis comúns, tendo que determinar os custos e xestionar a cobertura adecuada dos riscos que se xeran, para garantir a súa

viabilidade económica, así mesmo tamén é necesario desenvolver o proceso de xeito seguro para a empresa e elaborar a documentación

necesaria para a obtención de créditos vinculados ás operacións de compravenda e a proxectos e licitacións internacionais, aplicando a normativa.
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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 Organismos e
Institucións
relacionados co
comercio
internacional.

8 4

2 Sistemas de
información aplicados
ao comercio
internacional.

10 4

3 Recoñecemento das
distintas barreiras ao
comercio
internacional.

14 6

4 Normativa europea
alfandegueira básica.
A orixe das
mercadorías.

20 9

5 O Arancel. 20 9

6 O Valor en alfándega. 24 11

7 Fiscalidade do
comercio exterior nas
alfándegas. Débeda
alfandegueira.

18 8

8 Operacións
intracomunitarias.
Sistema Intrastat.

14 6

9 Xestión alfandegueira
das importacións e
das exportacións.

36 16

10 Réximes económicos
alfandegueiros. Outros
destinos
alfandegueiros.
Operador económico
autorizado.

24 11

11 Xestión administrativa
e alfandegueira con
aplicacións
informáticas

36 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organismos e Institucións relacionados co comercio internacional. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina institucións e organismos relacionados co comercio internacional, e analiza as súas principais funcións. 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 Analizouse a estrutura de balanza de pagamentos, diferenciando as balanzas que a compoñen.

CA1.2 Clasificáronse as funcións das institucións e dos organismos económicos principais de ámbito internacional.

CA1.3 Analizouse o proceso de integración económica internacional, diferenciando os niveis de integración.

CA1.4 Analizouse o proceso de integración económica europea e a súa repercusión no comercio comunitario.

CA1.5 Identificáronse as institucións comunitarias, e as súas principais funcións e competencias.

CA1.6 Analizouse o marco xurídico comunitario e identificáronse as normas con incidencia no intercambio comercial.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Balanza de pagamentos: concepto e estrutura.

 Organización Mundial de Comercio (OMC).

 Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE).

 Fondo Monetario Internacional.

 Banco Mundial.

 Outros organismos internacionais que afectan o comercio.

 Proceso de integración económica: niveis e fases de integración. Integración europea e integracións económicas internacionais.

 Unión Europea: institucións e marco xurídico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas de información aplicados ao comercio internacional. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza un sistema de información eficaz para as operacións de compravenda internacional, utilizando as ferramentas informáticas axeitadas. 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 Elaboráronse bases de datos para as operacións de comercio internacional.

CA2.2 Confeccionáronse ficheiros mestres de clientes e provedores.

CA2.3 Elaborouse a información que habitualmente solicita o cliente ou o provedor nas operacións de compravenda internacional.

CA2.4 Realizouse o mantemento e a actualización das bases de datos de clientes e provedores.

CA2.5 Elaboráronse informes sobre clientes e/ou provedores a partir das bases de datos dispoñibles.

CA2.6 Aplicouse a normativa legal e fiscal do país de destino da mercadoría que se vaia exportar.

CA2.7 Procesouse e arquivouse adecuadamente a información xerada nas operacións de compravenda internacional realizadas para a súa posterior utilización en futuras operacións.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fontes de información sobre comercio internacional. Identificación de organismos e institucións que facilitan información.

 Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

 Cámara de Comercio Internacional. Bases de datos.

 Obtención de información a través de internet.

 Deseño, utilización e mantemento de bases de datos de clientes e provedores.

 Sistemas de comunicación con clientes e provedores.

 Sistemas de arquivo de documentación xerada nas operacións de comercio internacional.

 Deseño, utilización e actualización de bases de datos con información das operacións de comercio internacional.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Recoñecemento das distintas barreiras ao comercio internacional. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece as barreiras ao comercio internacional, analizando a normativa que as regula. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizáronse as barreiras arancelarias á importación de mercadorías e outras medidas de efecto equivalente.

CA3.2 Analizáronse os principais instrumentos de protección comercial de natureza cuantitativa, que limitan ou restrinxen as importacións de mercadorías.

CA3.3 Analizouse a función do arancel de alfándegas como instrumento de protección e a súa repercusión sobre o comercio internacional.

CA3.4 Identificáronse as medidas de defensa da competencia internacional aplicables no marco da OMC.

CA3.5 Caracterizáronse as cláusulas de salvagarda e as medidas de vixilancia, analizando os casos en que procede a súa aplicación na Unión Europea.

CA3.6 Caracterizáronse as principais barreiras técnicas e administrativas ao comercio.

CA3.7 Determináronse as medidas de apoio e fomento ás exportacións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Barreiras arancelarias á importación de mercadorías: arancel de alfándegas e medidas de efecto equivalente.

 0Política agrícola común (PAC).

 Barreiras non arancelarias. Restricións cuantitativas á importación.

 Medidas de defensa da competencia.

 Medidas de salvagarda.

 Barreiras técnicas e administrativas á importación: certificados de normalización, homologación e control de calidade; certificados sanitarios, fitosanitarios e veterinarios; certificados SOIVRE
e CITES, etc.
 Barreiras fiscais.

 Instrumentos de protección das exportacións.

 Política comercial común.

 Réxime de comercio das importacións e das exportacións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Normativa europea alfandegueira básica. A orixe das mercadorías. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os procedementos administrativos das operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, con interpretación da normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as diferenzas entre unha importación e unha introdución, e entre unha exportación e unha expedición.

CA1.2 Identificáronse os documentos que se requiren nas operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, así como os procedementos para a súa tramitación e
xestión, e os organismos e os elementos implicados.

CA1.3 Determinouse a orixe das mercadorías e a documentación que se require para a súa acreditación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Normativa europea alfandegueira básica: CAC, CAM e regulamento de aplicación.

 Orixe das mercadorías: Criterios para a atribución da orixe: orixe preferencial e non preferencial. Xustificación ou acreditación da orixe: certificados de orixe para a exportación e para a
importación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O Arancel. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os procedementos administrativos das operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, con interpretación da normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Efectuouse a clasificación arancelaria das mercadorías.

CA1.6 Determináronse os impostos e outros tributos que gravan as operacións de comercio internacional que integran a débeda alfandegueira.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arancel de alfándegas: estrutura e tarifas. Arancel integrado comunitario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O Valor en alfándega. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os procedementos administrativos das operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, con interpretación da normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Determinouse o valor en alfándega de diversas mercadorías.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Valoración en alfándega das mercadorías: métodos. Declaración de valor en alfándega (documento DV1).
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Fiscalidade do comercio exterior nas alfándegas. Débeda alfandegueira. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os procedementos administrativos das operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, con interpretación da normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Determinouse a débeda alfandegueira de diferentes mercadorías e as súas garantías.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Fiscalidade do comercio exterior nas alfándegas: caso particular de Canarias, Ceuta e Melilla.

 Débeda alfandegueira e garantías.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Operacións intracomunitarias. Sistema Intrastat. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os procedementos administrativos das operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición, con interpretación da normativa. NO

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 Recoñecéronse os procesos administrativos de xestión alfandegueira.

CA1.9 Analizouse o sistema de declaración estatística das operacións intracomunitarias (INTRASTAT).

4.8.e) Contidos

Contidos

 Operacións intracomunitarias. Sistema Intrastat.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Xestión alfandegueira das importacións e das exportacións. 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora e cobre a documentación necesaria para as operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición de mercadorías. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Supervisouse a documentación comercial e administrativa correspondente a unha operación de comercio internacional, e comprobáronse as condicións pactadas no contrato.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Xestión alfandegueira das importacións e das exportacións: normativa.

 Procedemento de xestión alfandegueira ou despacho de importacións e exportacións.  Presentación da mercadoría: declaración sumaria; declaración de entrada e/ou saída ENS e EXS.
Presentación da declaración de importación e exportación. DUA e demais documen
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Réximes económicos alfandegueiros. Outros destinos alfandegueiros. Operador económico autorizado. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora e cobre a documentación necesaria para as operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición de mercadorías. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Realizouse a xestión alfandegueira de operacións relativas a distintos réximes alfandegueiros.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Réximes económicos alfandegueiros: normativa aplicable; procedemento e documentación necesaria para a súa xestión.

 Outros destinos alfandegueiros: normativa, documentación e procedemento de xestión.

 Operador económico autorizado
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Xestión administrativa e alfandegueira con aplicacións informáticas 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora e cobre a documentación necesaria para as operacións de importación e exportación, e de introdución e expedición de mercadorías. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretáronse as cláusulas que se inclúen nos contratos de compravenda internacional e confeccionouse o contrato de compravenda.

CA1.2 Confeccionáronse os documentos comerciais, de transporte e de seguro que se requiren nas operacións de compravenda internacional.

CA1.4 Cubríronse os documentos de xestión alfandegueira de diversas operacións de compravenda internacional.

CA1.6 Utilizouse un paquete informático de xestión administrativa para a obtención da documentación necesaria para as operacións de compravenda internacional.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Aplicación informática de xestión administrativa e alfandegueira das operacións de importación e exportación.
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Os mínimos figuran en cada unidade didactica.

A nota final estará ponderada pola superación das probas escritas sobre o contido que suporán, 45% e as tarefas prácticas o 45% e a valoración

diaria da aula cun 10%.

Cada tipo de proba se avaliará por separado nas probas escritas (exames) valorarase sobre 10 puntos, nos exercicios prácticos valorarse o

informe presentado e a exposición oral do mesmo, formando unha nota do apartado.

A valoración da actitude en aula estará recollida dunha taboa de cotexo da participación na resolución das actividades diarias, asistencia a clase e

na colaboración dos traballos de grupo.

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

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

Analizado as deficiencias que se presentan das avaliacións realizadas, procederase a redactar novas actividades que incidan nos contidos que

presentan deficiencias.

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

O alumnado con perda do dereito de avaliación continua realizará unha proba escrita sobre o contido desenvolvido, e elaborará supostos prácticos

propostos, sobre os contidos, que deberá presentar en documento de soporte papel e expoñer oralmente.

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

Mediante as fichas de seguimento da programación nas que se reflectirán o grao de cumprimento da mesma e propostas para súa modificación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Formulario individual para cumprimentar, con items relacionados co coñecemento e motivación sobre a materia e análise posterior do mesmo.

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

Atención individualizada nas actividades propostas, tanto na realización como na exposición das solucións.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Utilización da linguaxe non sexista, atención aos roles expresados, participación no traballo colaborativo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita ao Porto de Vigo e Zona Franca, con explicación das actividades que realizan e o funcionamento.
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