
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 Xestión de ventas e espazos comerciais Ciclos
formativos de
grao superior

CSCOM03Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 72015/2016 223187

MP0623_14 Iniciativa emprendedora e formas xurídicas da empresa 72015/2016 3630

MP0623_44 Contabilidade e solvencia económica 72015/2016 8067

MP0623_34 Facturación 72015/2016 4034

MP0623_24 Financiamento 72015/2016 6756

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

Elaboración

Impartición

DAVIÑA FACAL, ANTONIO M. J.

Profesorado responsable

DAVIÑA FACAL, ANTONIO M. J.

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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PROFESIONAIS

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

A cidade de Santiago de Compostela desenvolve unha importante actividade de servizos, dentro dos que destaca a actividade comercial. Debemos

sinalar a importancia do pequeno e mediano comercio, pero tamén das areas comerciais. Debido a importancia do comercio, este sector

representa a ocupación dunha boa parte da poboación traballadora da localidade.

Grazas a formación acadada, o alumnado que cursa este ciclo debería ter unha doada saída profesional ao mundo comercial.
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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 figura do emprendedor e empresarioA empresa e o
emprendedor

18 12

2 Análise das formas xurídicas e trámites para a constituciónFormas xurídicas e
trámites para a súa
constitución

18 13

3 Análise do sistema contable e fiscal da empresaContabilidade e
fiscalidade da
empresa

60 18

4 Análise e interpretación financieira da empresaInterpretación e
análise da información
financeira da empresa

20 7

5 Xestión da
documentación da
empresa

40 25

6 Análise das recursos financieirosRecursos financeiros
da empresa

34 13

7 Análise da xestión dos activos da empresaXestión dos activos da
empresa

33 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A empresa e o emprendedor 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Compila información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación de empresas, para o que valora o impacto sobre o ámbito de actuación,
incorporando valores éticos. 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 Avaliáronse os conceptos de cultura emprendedora e de innovación, e a súa importancia como fonte de creación de emprego e benestar social.

CA1.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.3 Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en conxunto como un sistema integral.

CA1.4 Identificáronse os principais compoñentes do contexto xeral (económico, social, demográfico e cultural) que rodea a empresa.

CA1.5 Avaliáronse os conceptos de cultura empresarial e imaxe corporativa, e a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA1.6 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial.

CA1.7 Identificáronse prácticas que incorporan valores éticos sociais, e de economía sustentable.

CA1.8 Levouse a cabo un estudo de viabilidade económica e financeira dunha pequena ou mediana empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Cultura emprendedora no ámbito da empresa: UE, España e Galicia.

 Plan de empresa: idea de negocio.

 Factores claves das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade e formación.

 Funcións básicas da empresa e a súa responsabilidade social.

 A empresa como sistema e as súas relacións coa sociedade.

 Análise do contexto xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa.

 Relacións da pequena ou mediana empresa co seu contexto e co conxunto da sociedade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Formas xurídicas e trámites para a súa constitución 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece a forma xurídica da empresa axustándose á normativa e ao seu contexto. 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 Analizouse o concepto de persoa empresaria e os requisitos esixidos para actuar como tal.

CA2.2 Avaliáronse as formas xurídicas das empresas.

CA2.3 Obtívose información sobre as posibles axudas e subvencións oficiais para a creación dunha empresa.

CA2.4 Seleccionouse, a partir dun estudo comparativo, a forma xurídica máis axeitada, valorando os custos, a responsabilidade e as obrigas xurídicas.

CA2.5 Determináronse os trámites xurídicos e administrativos que cumpra realizar para a constitución da empresa, a partir da información obtida nas administracións e nos organismos
competentes.

CA2.6 Calculáronse e/ou analizáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada forma xurídica, consultando a lexislación.

CA2.7 Determináronse os trámites administrativos, as autorizacións, as licenzas e a capacitación profesional, de ser o caso, que se requiren para a posta en marcha dunha empresa.

CA2.8 Identificáronse as obrigas laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa.

CA2.9 Analizáronse as funcións de sindicatos, comités de empresa, representantes de persoal, inspección de traballo e outras institucións sociais que interveñen no sector correspondente.

CA2.10 Analizáronse as situacións de insolvencia, quebra e suspensión de pagamentos, e o procedemento de concurso de acredores en casos de insolvencia, así como a responsabilidade
do empresario.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Definición de empresa.

 0Subvencións oficiais e axudas para a constitución e posta en marcha dunha empresa.

  Obrigas fiscais e laborais da empresa.

 Empresa individual: responsabilidade xurídica e obrigas formais.

 Sociedades civís e comunidades de bens.

 Sociedade mercantil: tipos de sociedades.

 Sociedade anónima, sociedade limitada, etc.

 Sociedades laborais: anónima e limitada.

 Cooperativas de traballo asociado e cooperativas de transporte.

 Organismos e institucións con competencias no ámbito do transporte.
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Contidos

 Constitución e posta en marcha da empresa: requisitos, obrigas formais e trámites que se deben realizar.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Contabilidade e fiscalidade da empresa 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona o proceso contable e fiscal da empresa, aplicando a normativa mercantil e fiscal, e os principios e as normas do Plan Xeral Contable (PXC). SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os conceptos básicos do PXC: elementos patrimoniais, masas patrimoniais e equilibrio patrimonial.

CA1.2 Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación funcional: activo (fixo e circulante), pasivo (fixo e circulante) e patrimonio neto.

CA1.3 Diferenciáronse os conceptos de investimento, gasto e pagamento, ingreso e cobramento.

CA1.4 Rexistráronse as operacións realizadas e calculouse o resultado, de acordo cos principios xerais e as normas de valoración do PXC.

CA1.5 Determinouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e o PXC.

CA1.6 Elaboráronse as contas anuais de acordo con do PXC para as pequenas e medianas empresas.

CA1.7 Identificáronse as obrigas fiscais derivadas da aplicación e a xestión do IVE.

CA1.8 Establecéronse as xestións que cumpra realizar para a liquidación dos impostos que afectan a xestión da empresa.

CA1.9 Identificáronse os impostos sobre determinados elementos da empresa, así como as taxas, os canons e os dereitos de uso que cumpra pagar pola utilización de determinadas
infraestruturas.

CA1.10 Determináronse as obrigas fiscais relativas aos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa: IRPF e imposto de sociedades.

CA1.11 Utilizouse unha aplicación informática de contabilidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Obrigas contables da empresa: normativa mercantil e fiscal.

 0Imposto de sociedades.

  Imposto sobre o valor engadido.

  Imposto de circulación de vehículos.

  Impostos sobre determinados vehículos, peaxes, taxas e canons pola utilización de determinadas infraestruturas.

  Manexo dunha aplicación informática integral de contabilidade financeira para o rexistro contable e elaboración das contas anuais.

 Patrimonio da empresa: activo, pasivo e patrimonio neto.

 Contas: terminoloxía, estrutura e tipos.

 Libros contables e de rexistro.
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Contidos

 Plan Xeral Contable para as pequenas e medianas empresas.

 Ciclo contable: anotacións contables, amortizacións e axustes, cálculo do resultado e pechamento do exercicio.

 Contas anuais.

 Resultado do exercicio.

 Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Interpretación e análise da información financeira da empresa 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade dos investimentos e a solvencia e eficiencia da empresa, analizando os datos económicos e a información contable dispoñibles. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Empregáronse as aplicacións e as utilidades da información contable e os estados financeiros para unha xestión eficaz da empresa.

CA2.2 Valoráronse as relacións de equilibrio necesarias entre os investimentos realizados e os recursos financeiros propios e alleos, diferenciando entre o financiamento básico e o do
circulante, así como entre os curtos e os longos prazos.

CA2.3 Aplicáronse os métodos máis habituais para a avaliación da rendibilidade de investimentos: taxa interna de rendibilidade (TIR), valor actual neto (VAN) e taxa de retorno.

CA2.4 Calculouse o valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de reposición e valor residual dos elementos do inmobilizado.

CA2.5 Calculáronse os fluxos de tesouraría (cash-flow) e o período medio de maduración.

CA2.6 Calculouse o punto morto ou limiar de rendibilidade.

CA2.7 Calculáronse as razóns e os indicadores financeiros principais para analizar os estados financeiros a través do balance e a conta de resultados, tanto a curto como a longo prazo.

CA2.8 Utilizáronse follas de cálculo para a determinación das razóns financeiras e o cálculo da rendibilidade da empresa.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación e análise da información contable e económico-financeira da empresa aplicable á xestión empresarial.

 0Fluxos de tesouraría (cash-flow).

  Valor actual neto dun investimento (VAN).

  Método da taxa interna de rendibildade (TIR).

  Métodos de amortización.

  Utilización da folla de cálculo e outras aplicacións informáticas para o cálculo de razóns e para a análise económico-financeira da empresa.

 Punto morto ou limiar de rendibilidade.

 Avaliación de investimentos e cálculo da rendibilidade.

 Período medio de maduración.

 Análise e interpretación dos resultados a curto e a longo prazo.

 Análise de estados financeiros da empresa a curto e a longo prazo.

 Principais razóns financeiras.
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Contidos

 Análise económica: razóns de rendibilidade e eficiencia.

 Período medio de maduración.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión da documentación da empresa 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora facturas, recibos e documentos de cobramento e pagamento dos produtos e dos servizos prestados, aplicando as normas mercantís e fiscais de
facturación. SI

4.5.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 normas mercantís e fiscais, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e/ou servizos, incluíndo a facturación electrónica.

CA1.2 Identificáronse os impostos que gravan os servizos que presta a empresa, como o de transporte e os tipos de gravame aplicables en cada caso.

CA1.3 Interpretáronse os aspectos do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos e/ou servizos nacionais e internacionais.

CA1.4 Realizouse a facturación da venda de produtos e/ou a prestación de servizos, utilizando as aplicacións informáticas adecuadas.

CA1.5 Analizáronse as características, os custos de xestión de cobramento e negociación, e os riscos de cada medio de pagamento ou cobramento.

CA1.6 Xestionáronse os impagamentos da clientela cumprindo os requisitos e os prazos recollidos na normativa.

CA1.7 Supervisáronse as condicións de pagamento e cobramento das operacións en divisas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de orzamentos.

 Facturación de servizos e devindicación de facturas: características e requisitos legais, modelos e tipos de facturas, formalización e expedición de facturas.

 Conservación e rexistro de facturas de acordo coa normativa mercantil e fiscal.

 Fiscalidade das operacións da empresa. Imposto sobre o valor engadido (IVE) e outros tributos.

 Operacións intracomunitarias: características e facturación dos produtos e/ou servizos.

 Medios e documentos de pagamento e cobramento (cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado, letra de cambio, tarxeta de crédito, obriga de pagamento, etc.): análise dos medios e
dos seus riscos.
 Creación, mantemento e valoración das bases de datos de clientela.

 Manexo dunha aplicación informática de facturación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Recursos financeiros da empresa 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza os trámites para a obtención dos recursos necesarios para o financiamento dos investimentos e as subministracións, con avaliación das alternativas
financeiras posibles. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os organismos que informan sobre a obtención de axudas e subvencións públicas para a adquisición e a renovación de activos.

CA1.2 Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións da empresa.

CA1.3 Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as garantías e a documentación que se esixen para obter un crédito ou un préstamo nunha entidade financeira.

CA1.4 Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías esixidas nas operacións de ¿leasing¿ e ¿renting¿, para a compra de elementos do inmobilizado, como vehículos e
similares.

CA1.5 Diferenciáronse os conceptos de xuro nominal, xuro efectivo e taxa anual equivalente (TAE), tanto en investimentos como en instrumentos financeiros (préstamos e créditos).

CA1.6 Calculáronse os custos e as cotas de amortización dun préstamo mediante os sistemas de amortización máis utilizados.

CA1.7 Seleccionouse a alternativa financeira máis vantaxosa para a adquisición de diversos activos, como vehículos e maquinaria, en función de custos, riscos e garantías.

CA1.8 Analizouse o procedemento e as condicións para solicitar os avais, as fianzas e as garantías bancarias que se requiren para realizar determinadas operacións de transporte especial.

CA1.9 Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións oportunas, as operacións financeiras.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Investimento e financiamento: estrutura económica e financeira da empresa.

 Necesidades de investimento na empresa.

 Fontes de financiamento propio e alleo. Financiamento interno e externo.

 Subvencións oficiais e axudas financeiras á actividade da empresa.

 Financiamento a longo prazo. Produtos financeiros: préstamos e empréstitos, leasing e renting. Outras formas de financiamento.

 Financiamento a curto prazo: créditos comerciais e aprazamentos de pagamento, créditos bancarios, negociación de efectos comerciais e factoring.

 Manexo da folla de cálculo e outras aplicacións informáticas para o cálculo dos custos financeiros e a amortización de préstamos e outros produtos financeiros.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión dos activos da empresa 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as formalidades para a compravenda e/ou o alugamento dos activos da empresa (vehículos e outros elementos), para o que analiza as
necesidades de investimentos e subministracións, e os recursos financeiros necesarios. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as necesidades de activos da empresa (vehículos, instalacións, maquinaria, etc.) e as subministracións necesarias, en función dos custos e os riscos existentes, e as
garantías ofrecidas.

CA2.2 Analizáronse as diferenzas fundamentais entre a compravenda ou o alugamento dos elementos de inmobilizado necesarios para o exercicio da actividade (vehículos, maquinaria,
etc.).

CA2.3 Identificáronse as variables dun plan de investimento, diferenciando o financiamento propio e o alleo, e a recuperación dos investimentos a curto e a longo prazo.

CA2.4 Determináronse as necesidades de subministracións e de servizos de mantemento e repostos, así como os custos que se derivan dos sistemas de aprovisionamento.

CA2.5 Avaliáronse plans de investimento a partir dos custos e a previsión de ingresos.

CA2.6 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de mercados de activos, así como os de primeira e segunda man, e de alugamento de vehículos.

CA2.7 Contactouse en liña e fóra de liña con provedores e subministradores potenciais, e solicitóuselles a presentación de ofertas e orzamentos de acordo coas especificacións recibidas.

CA2.8 Avaliáronse as alternativas para a adquisición e a renovación de elementos de inmobilizado como vehículos, maquinaria e instalacións, a partir da análise comparativa dos
orzamentos de compra e as condicións de pagamento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Determinación das necesidades de equipamento e investimento.

 Xestión de compras e alugamento de activos como vehículos e subministracións.

 Análise e selección de investimentos. Decisión de compra ou alugamento de inmobililizados como vehículos e outros.

 Procura de provedores e subministradores: solicitude de ofertas e orzamentos.

 Orzamentos e condicións de compra e de alugamento: cantidade, calidade, prezo, descontos, prazos de entrega, impostos, condicións de pagamento e financiamento.

 Elaboración de documentos relativos á compra e ao alugamento de elementos do equipamento como vehículos e outros, utilizando as ferramentas informáticas axeitadas. Elaboración de
contratos e formulación de pedidos.
 Creación e mantemento de bases de datos de provedores e subministradores: ficheiro mestre de provedores, altas e baixas, introdución e actualización de datos, e valoración de provedores.

 Utilización dunha aplicación informática de xestión de compras.
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Unidade 1 A empresa e o emprendedor

CA1.1 - Avaliáronse os conceptos de cultura emprendedora e de innovación, e a súa importancia como fonte de creación de emprego e benestar

social.

CA1.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración para ter éxito na

actividade emprendedora.

CA1.3 - Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en conxunto como un sistema integral.

CA1.5 - Avaliáronse os conceptos de cultura empresarial e imaxe corporativa, e a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA1.6 - Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial.

CA1.7 - Identificáronse prácticas que incorporan valores éticos sociais, e de economía sustentable.

CA1.8 - Levouse a cabo un estudo de viabilidade económica e financeira dunha pequena ou mediana empresa.

Unidade 2 Formas xurídicas e trámites para a súa constitución

CA2.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria e os requisitos esixidos para actuar como tal.

CA2.2 - Avaliáronse as formas xurídicas das empresas.

CA2.3 - Obtívose información sobre as posibles axudas e subvencións oficiais para a creación dunha empresa.

CA2.4 - Seleccionouse, a partir dun estudo comparativo, a forma xurídica máis axeitada, valorando os custos, a responsabilidade e as obrigas

xurídicas.

CA2.5 - Determináronse os trámites xurídicos e administrativos que cumpra realizar para a constitución da empresa, a partir da información obtida

nas administracións e nos organismos competentes.

CA2.6 - Calculáronse e/ou analizáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada forma xurídica, consultando a

lexislación.

CA2.7 - Determináronse os trámites administrativos, as autorizacións, as licenzas e a capacitación profesional, de ser o caso, que se requiren para

a posta en marcha dunha empresa.

CA2.8 - Identificáronse as obrigas laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa.

Unidade 3 Contabilidade e fiscalidade da empresa

CA1.1 - Identificáronse os conceptos básicos do PXC: elementos patrimoniais, masas patrimoniais e equilibrio patrimonial.

CA1.2 - Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación funcional: activo (fixo e circulante), pasivo (fixo e circulante) e patrimonio

neto.

CA1.3 - Diferenciáronse os conceptos de investimento, gasto e pagamento, ingreso e cobramento.

CA1.4 - Rexistráronse as operacións realizadas e calculouse o resultado, de acordo cos principios xerais e as normas de valoración do PXC.

CA1.5 - Determinouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e o PXC.

CA1.6 - Elaboráronse as contas anuais de acordo con do PXC para as pequenas e medianas empresas.

CA1.7 - Identificáronse as obrigas fiscais derivadas da aplicación e a xestión do IVE.

CA1.8 - Establecéronse as xestións que cumpra realizar para a liquidación dos impostos que afectan a xestión da empresa.

CA1.9 - Identificáronse os impostos sobre determinados elementos da empresa, así como as taxas, os canons e os dereitos de uso que cumpra

pagar pola utilización de determinadas infraestruturas.

CA1.10 - Determináronse as obrigas fiscais relativas aos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa: IRPF e

imposto de sociedades.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Unidade 4 Interpretación e análise da información financeira da empresa

CA2.2 - Valoráronse as relacións de equilibrio necesarias entre os investimentos realizados e os recursos financeiros propios e alleos,

diferenciando entre o financiamento básico e o do circulante, así como entre os curtos e os longos prazos.

CA2.3 - Aplicáronse os métodos máis habituais para a avaliación da rendibilidade de investimentos: taxa interna de rendibilidade (TIR), valor actual

neto (VAN) e taxa de retorno.

CA2.4 - Calculouse o valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de reposición e valor residual dos elementos do inmobilizado.

CA2.5 - Calculáronse os fluxos de tesouraría (cash-flow) e o período medio de maduración.

CA2.6 - Calculouse o punto morto ou limiar de rendibilidade.

CA2.7 - Calculáronse as razóns e os indicadores financeiros principais para analizar os estados financeiros a través do balance e a conta de

resultados, tanto a curto como a longo prazo.

CA2.8 - Utilizáronse follas de cálculo para a determinación das razóns financeiras e o cálculo da rendibilidade da empresa.

Unidade 5 Xestión da documentación da empresa

CA1.1 - Interpretáronse as normas mercantís e fiscais, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e/ou servizos, incluíndo a

facturación electrónica.

CA1.2 - Identificáronse os impostos que gravan os servizos que presta a empresa, como o de transporte e os tipos de gravame aplicables en cada

caso.

CA1.3 - Interpretáronse os aspectos do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos e/ou

servizos nacionais e internacionais.

CA1.4 - Realizouse a facturación da venda de produtos e/ou a prestación de servizos, utilizando as aplicacións informáticas adecuadas.

CA1.5 - Analizáronse as características, os custos de xestión de cobramento e negociación, e os riscos de cada medio de pagamento ou

cobramento.

CA1.6 - Xestionáronse os impagamentos da clientela cumprindo os requisitos e os prazos recollidos na normativa.

CA1.7 - Supervisáronse as condicións de pagamento e cobramento das operacións en divisas.

Unidade 6 Recursos financeiros da empresa

CA1.1 - Identificáronse os organismos que informan sobre a obtención de axudas e subvencións públicas para a adquisición e a renovación de

activos.

CA1.2 - Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais

operacións da empresa.

CA1.3 - Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as garantías e a documentación que se esixen para obter un crédito ou un

préstamo nunha entidade financeira.

CA1.4 - Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías esixidas nas operacións de ¿leasing¿ e ¿renting¿, para a compra de

elementos do inmobilizado, como vehículos e similares.

CA1.5 - Diferenciáronse os conceptos de xuro nominal, xuro efectivo e taxa anual equivalente (TAE), tanto en investimentos como en instrumentos

financeiros (préstamos e créditos).

CA1.6 - Calculáronse os custos e as cotas de amortización dun préstamo mediante os sistemas de amortización máis utilizados.

CA1.7 - Seleccionouse a alternativa financeira máis vantaxosa para a adquisición de diversos activos, como vehículos e maquinaria, en función de

custos, riscos e garantías.

CA1.9 - Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións oportunas, as operacións financeiras.

Unidade 7 Xestión dos activos da empresa
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CA2.1 - Determináronse as necesidades de activos da empresa (vehículos, instalacións, maquinaria, etc.) e as subministracións necesarias, en

función dos custos e os riscos existentes, e as garantías ofrecidas.

CA2.2 - Analizáronse as diferenzas fundamentais entre a compravenda ou o alugamento dos elementos de inmobilizado necesarios para o

exercicio da actividade (vehículos, maquinaria, etc.).

CA2.3 - Identificáronse as variables dun plan de investimento, diferenciando o financiamento propio e o alleo, e a recuperación dos investimentos a

curto e a longo prazo.

CA2.4 - Determináronse as necesidades de subministracións e de servizos de mantemento e repostos, así como os custos que se derivan dos

sistemas de aprovisionamento.

CA2.5 - Avaliáronse plans de investimento a partir dos custos e a previsión de ingresos.

CA2.6 - Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de mercados de activos, así como os de primeira e segunda man, e de

alugamento de vehículos.

CA2.8 - Avaliáronse as alternativas para a adquisición e a renovación de elementos de inmobilizado como vehículos, maquinaria e instalacións, a

partir da análise comparativa dos orzamentos de compra e as condicións de pagamento.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para superar positivamente o módulo profesional aplicaranse os seguintes criterios de cualificación:

 -Realizaranse probas obxectivas de coñecemento sobre o contido teórico, práctico ou teórico-práctico. Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10

puntos (mínimo dous ao trimestre).

 -Valorase a realización de traballos e actividades prácticas entre 0-10 puntos. Non se puntuarán aquelas actividades que se atopen plaxiadas ou

ben traballos copiados doutros compañeiros/as. Tampouco se puntuarán aquelas actividades que os alumnos /as presenten fora do prazo fixado.

Notas trimestrais de avaliación:

A nota trimestral calcularase en base a dous conceptos, da seguinte maneira:

 -Probas obxectivas (exames). Unha vez superadas estas probas e acadada unha media superior a 5, ponderará nun 70% da nota trimestral da

avaliación. A estes efectos a nota media obtida nos exames realizados no trimestre multiplicase por 0,7. Será posible compensar un suspenso non

inferior a 4 puntos cunha nota superior, sempre e cando a media supere os 5 puntos.

De ter unha nota media inferior a 5 nas probas obxectivas o alumno/a deberá repetir as probas obxectivas que correspondan no seguinte trimestre.

As notas do traballo teranse en conta unha vez superadas todas as probas obxectivas.

** Calquera alumno/a que sexa sorprendido copiando polo profesor en calquera das probas citadas anteriormente, será puntuado cun 0 na

devandita proba e expulsado da mesma.

 -A correcta realización dos traballos dará unha puntuación máxima dun 30% da nota da avaliación, unha vez acadada unha nota media de 5 nas

probas obxectivas; e sempre e cando se acade unha nota mínima de  4 nas mesmas.

**No caso de que o alumno/a superara as probas obxectivas pero non superara a avaliación por non entregar as tarefas, facelo fora de prazo ou

porque as actividades se resolveran incorrectamente; deberá realizar outra vez as tarefas ou executar novas tarefas para superar a avaliación.

**Na segunda e na terceira avaliación,  o tratarse dunha avaliación continua,  non figurará un aprobado se algunhas das avaliacións anteriores

figura suspensa.

Proba obxectiva final.

O remate do curso realizarase unha proba obxectiva final. Esta proba dividirase en 3 partes, unha por cada avaliación. Nesta proba cada alumno/a

realizará as avaliacións trimestrais que non teña superadas. O procedemento de cualificación será o mesmo que nas probas parciais, polo que o

alumno/a deberá entregar, se non o fixo xa,  a carpeta de documentos, traballos solicitados, etc

Nota final.

Será a media das notas trimestrais.

NOTA: Os erros ortográficos nun escrito restarán 0,1 puntos tanto en actividades como en exames.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando os resultados dalgunha avaliación sexan negativos, realizaranse actividades de recuperación, que consistirán en:

-

Realización de traballos e exercicios sobre os aspectos nos se detectasen maiores deficiencias.

-

Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno/a non dedicou o suficiente tempo ou

esforzo.

-

Realización dunha proba escrita sobre os contidos nos que se identificara que o nivel de coñecementos do alumno/ é insuficiente (deberán

acadar unha nota mínima de 5 puntos sobre 10).

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

 1.-

- Realizar unha proba escrita final, na que demostrará que acadou os obxectivos mínimos do módulo (deberán acadar unha nota mínima de 5

puntos sobre 10) 80% da nota final.

- Presentar os exercicios realizados durante o curso en tempo e forma (excluiranse aqueles traballos total ou parcialmente plaxiados) 20% da nota

final.

2.- Calquera alumno que se atope na devandita situación someterase ao final de curso a unha proba obxectiva escrita de acordo cos criterios de

avaliación. Esta proba escrita constará de:

    - PROBA TEÓRICA: O alumno debe resolver unha proba dun cuestionario similar aos desenvolvidos ao longo do curso. O tempo non suèrará os

50 minutos

     -PROBA PRÁCTICA: O alumno debe resolver unha proba práctica que englobará a totalidade da documentación dos exercicios prácticos

realizados ao longo do curso, o tempo empregado

                                non superará os 150 minutos.

3.- Este será o único instrumento para a avaliación do alumno e non outro. Esta proba considerarase superada se o alumno alcanza un mínimo de

5 puntos en cada unha das partes de que consta.

4.- No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumno para superar esa proba extraordinaria, a presentación de traballos e cuestionarios así como

demostrar a destreza no manexo de aplicacións informáticas -que foron utilizadas ao longo do curso- e que o profesor considere complementos

necesarios dalgunha parte da materia.

A presentación en tempo e a correcta realización destes, será condición indispensable para aprobar o módulo en xuño.

Para acadar unha valoración positiva, o alumno deberá acadar un mínimo de 5 puntos.

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

Segundo establece ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial. [DOG Núm. 136 Venres, 15 de xullo de 2011] ; o Departamento ou no seu caso o equipo docente

do ciclo, cunha frecuencia mínima mensual, fará o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con
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respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas

do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

Ao final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante todo o mes de outubro e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos e

identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente, pode adoptar decisións comúns cando así o

requira a dinámica do grupo de alumnos.

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

O reforzo educativo ha de ter como obxectivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non facendo fincapé exclusivamente nos aspectos intelectuais e de coñecemento senón tendo en conta tamén os de

axuste persoal, emocional e social.

As incluídas na estrutura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É, por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e nalgúns casos, os profesores que conten con horario

destinado ao reforzo educativo.

Medidas tales como.

1.- Estratexias de Programación:

   -Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo

   -Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que

se pon en xogo.

2.- Estratexias de Recursos Materiais:

   -Banco de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3.- Estratexias Espaciais  .

    -Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as características de cada neno.

    -Localización das mesas en función do tipo de actividade que se vaia a realizar.

   - Realización de tarefas de consulta, de reforzo, traballo independente, de ordenador, etc.

Estratexias Persoais:

   -Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilida  de ou contido determinados, instrúe ou axuda a

outros que non o dominen.

   -Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir   unha meta común; para conseguilo é

imprescindible a participación de cada un dos membros

     do grupo.

   -Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.

   -Ensino compartido: presenza na aula de dous ou máis profesionais que poden repartirse as tarefas, intercambiar roles e proceder a unha

mediación máis individualizada.
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Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido na normativa vixente.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación para a paz:

   - Construír e potenciar unhas relacións pacíficas entre os alumnos, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das diferenzas e a forma de

resolución violenta dos conflitos que poidan

      xurdir entre eles.

Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos:

   - Desde o desenvolvemento da autoestima e a concepción do corpo como expresión da personalidade, pretende consolidar hábitos non

discriminatorios, corrixindo prexuízos sexistas a partir da

      análise crítica das súas manifestacións na linguaxe, na publicidade, etc... e promovendo a adquisición de habilidades e recursos para realizar

calquera tipo de tarefas, domésticas ou non.

Educación ambiental:

   - Facilítase a comprensión e valoración dos procesos que se dan na Natureza e nas relacións do home con ela, animando un cambio de valores,

     actitudes e condutas que promovan o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.

Educación sexual:

    - Pretende que os alumnos alcancen unha información sexual suficiente e científica, e consoliden, como actitudes básicas, a aceptación do

propio corpo e a naturalidade no tratamento dos temas relacionados coa sexualidade, os hábitos de hixiene e o respecto ás diferentes

manifestacións da mesma.

Educación para a saúde:

    - Fomenta calquera actividade que estimule aos alumnos a crear hábitos e costumes sans.

Educación do consumidor:

    - Consiste en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e

solidaria, así como as decisións consecuentes para

      a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e as consideracións ecolóxicas adecuadas.

Educación viaria:

   - Insístese na adquisición de condutas e hábitos de seguridade viaria, tanto de peóns como de usuarios de vehículos, á vez que lles sensibiliza

sobre os problemas de circulación.

Outros temas.- Logo dos temas que aparecen nos transversais da LOE, a situación social actual leva a incluír outros novos, referidos á

multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a convivencia e a

tolerancia.

Actividades a desenvolver:

Actividades a desenvolver dentro da aula:
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   -Clarificación de valores. A finalidade destas actividades é favorecer que o alumno reflexione e tome conciencia e responsabilidade do que

valora, pensa ou fai. (propoñer un temas a desenvolver)

   -Discusión de dilemas morais. Consistiría en propor aos alumnos situacións antagónicas que lles expoñan conflito cognitivo, preguntándolles cal

sería a mellor solución para o dilema.

   -Análise crítica. Supón solicitar información sobre unha situación que supoña conflito de valores, axuizala e tomar posición ante ela

   -Dramatizacións. Axudarán a pórse no posto do outro, o cal implica someterse ás normas que impón a propia coherencia do papel asumido e

vivenciar os seus prexuízos, valores, etc

   -Regulación de conflitos. Manexar os conflitos que xorden na vida cotiá de forma non violenta senón racional e reflexivamente; negociando,

acordando, etc.

Actividades a desenvolver fora da aula:

   -Actos que se organicen con motivo de diversas conmemoracións relacionadas coa paz (Día Escolar da Non-violencia e da Paz, dos Dereitos

Humanos, etc...)

   -Actos comunitarios convocados en colaboración con outros centros (deportes, festas, teatro, etc...)

   -Realizar actividades no medio natural que teñan como finalidade aprender a desenvolverse nel, comprometéndose ao seu coidado e

conservación.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aterase as actividades acordadas no Departamento
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