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

Esta programación realizouse de acordo ós obxectivos e contidos do Decreto 191/2010, do 28 de outubro, polo que se establece o currículo do

ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa.

O desenvolvemento do presente módulo debemos situalo dentro do segundo curso do Ciclo Medio de Xestión Administrativa, correspondente á

familia profesional de Administración e Xestión.

No Decreto 191/2010, do 28 de outubro , se establece que a competencia xeral deste título consiste en: ¿realizar actividades de apoio

administrativo no ámbito laboral, conta-ble, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usua-rias, en empresas

tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando

segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental¿

 Con este módulo, se pretende capacitar os alumnos para que poidan realizar  tarefas de apoio da área contable de pequenas e medianas

empresas de calquera sector de actividade.

Á hora de elaborar a presente programación, falaremos de ter en conta que os alum-nos/-ás aos que nos diriximos  teñen coñecementos previos

da materia (no primeiro cur-so do Ciclo xa cursaron o módulo de técnica contable).

Neste módulo realizarán a contabilidade con apoio de documentación: facturas, letras, nóminas, liquidación de IVE, etc, ademais de completar

aqueles aspectos da contabilidade que non se deron no módulo de técnica contable, tales como: inmobilizado, fontes de financiación, etc. Tamén

iniciaranse no uso dunha aplicación informática de contabilidade.

É por iso que a preparación do presente documento, deberá ser un instrumento de axuda ao profesor, onde expresar as súas intencións didácticas,

os obxectivos que deberá alcanzar, os medios que utilizará para conseguilos así como as actuacións a realizar no caso de haber diferentes estilos

de aprendizaxe na aula. Ao longo do curso, existirán desviacións que nos servirán de "autocrítica", para mellorar a súa preparación.

A elaboración desta programación, situeina no I.E.S. RICARDO MELLA (Vigo). No seu amplo abano empresarial, os alumnos/-ás deste ciclo van a

poder atopar un mercado de traballo adaptado ás súas necesidades: traballos administrativos nas pequenas e medianas empresas en calquera

sector da actividade.

O I.E.S. RICARDO MELLA, imparte actualmente as ensinanzas da ESO, o Bacharela-to; Ensino de Adultos, os Ciclos de Grao Medio, e Superior

das familias  Administrativo, Electrónica e Sanitaria así como  da FP Básica. O centro conta cunha infraestrutura e equipos axeitados para o

desenvolvemento do módulo: ordenadores con software espe-cífico e conectados a Internet, retroproxectores, canóns de vídeo e televisión.

Igualmente os alumnos/-ás poderán a medida que avanzan nas súas ensinanzas-aprendizaxes, estar a aplicar os seus coñecementos no medio

empresarial - social da zona, podendo visitar distintas institucións, conseguindo con iso incrementar o seu inte-rese pola materia en particular e

conectando a aula co mundo real que conforman o ám-bito profesional e de traballo do técnico que se pretende formar.

Vigo é unha cidade con clara tradición industrial dende o sector marítimo, pesqueiro, fabril, estaleiro....cubre moitos sectores produtivos. Tamén

conta cun parque empresarial na propia cidade e tamén na contorna en Concellos como O Porriño.

As formas xurídicas predominantes nas empresas  do entorno son as SL, e empresas individuais. Respecto a súa dimensión atopámonos

principalmente perante pemes e microempresas.

No sector servizos, as actividades que poderán desenvolver os nosos alumnos/as céntranse nos seguintes ámbitos: Financeiro, Asesorías

xurídicas, fiscais e xestorías, servizos de auditoría  económica e financeira,etc
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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 Documentos e arquivo soporte da contabilidadePreparación da
documentación
soporte de feitos
económicos

12 10

2 Contabilización dos feitos económicos para logo dispoñer da información precisa na empresa.Preparación da
documentación soporte dos feitos contables

Rexistro Contable de
feitos económicos
habituais

90 70

3 Operacións relacionadas co peche contable e elaboración das contas anuais.Contabilización de
operacións dun
exercizo económico
completo. Peche
contable.

24 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación da documentación soporte de feitos económicos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a información que contén. 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 Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro contable.

CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable.

CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros.

CA1.4 Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos.

CA1.5 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

CA1.6 Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos.

CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación mercantil, laboral, fiscal e contable.

 Interpretación contable dos documentos xustificantes da información contable.

 Documentos xustificantes mercantís tipo.

 Requisitos da lexislación mercantil na documentación contable.

 Organización e arquivo dos documentos mercantís para os fins da contabilidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Rexistro Contable de feitos económicos habituais 90

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. SI

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. 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 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das empresas.

CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC.

CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC.

CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais.

CA2.5 Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou informáticos.

CA2.6 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE.

CA2.7 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para salvagardar os datos rexistrados.

CA2.8 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

CA4.1 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa documentación laboral e fiscal.

CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa documentación soporte.

CA4.3 Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas recibidas.

CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento.

CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento do exercicio.

CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido.

CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Existencias.

 Operacións relacionadas con compras e vendas.

 Gastos e ingresos.

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

 Contabilización e liquidación do IVE.

 Cálculo do resultado.

 Rexistro contable informático dos feitos económicos habituais.

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

 Punteamento.

 Conciliación bancaria.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Contabilización de operacións dun exercizo económico completo. Peche contable. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. SI

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. 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 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable.

CA3.2 Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na aplicación informática de forma cronolóxica.

CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos.

CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar antes do pechamento do exercicio económico.

CA3.5 Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións correspondentes, as correccións de valor reversibles e a regularización contable que corresponda a un
exercicio económico concreto.

CA3.6 Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de situación final.

CA3.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos introducidos.

CA4.1 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa documentación laboral e fiscal.

CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa documentación soporte.

CA4.3 Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas recibidas.

CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento.

CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento do exercicio.

CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido.

CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Asentamento de apertura.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Balance de comprobación de sumas e saldos.

 Axustes e regularizacións previos ao pechamento.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

 Asentamento de pechamento.

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

 Punteamento.

 Conciliación bancaria.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.
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Os establecidos na programación. En resumo, o alumno/a deberá:

1.Preparar a documentación soporte dos feitos contables interpretando a información que conteña dita documentación..

2.Rexistrar contablemente feitos económicos habituais (partindo de documentos soporte), recoñecendo e aplicando a metodoloxía contable  e os

criterios do Plan Xeral de Contabilidade PEMES e demais  principios e normativa aplicable.

3.Contabilizar operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico  COMPLETO (partindo de documentos soporte) ,

recoñecendo e aplicando a metodoloxía contable e os criterios do Plan de Contabilidade e demais  principios e normativa aplicable.

4.Comprobar as contas, relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para alcanzar avaliación positiva aplicaranse os seguintes criterios de cualificación:

A cualificación dos alumnos/as para cada unidades obterase tendo en cota os seguintes conceptos:

1) Realizaranse probas para as distintas unidades didácticas que terán as seguintes ponderacións:

 - Unidade didáctica 1: Proba que será 100% teórica

 - Unidade didáctica 2 e 3: Pesará un 20% a teoría e un 80% a práctica.

Trátase de avaliar, fundamentalmente, o grado de coñecemento dos contidos, conceptos e operacións.   En cada unidade faranse varias probas,

de dúos tipos, unha para a parte teórica e outra para a parte práctica. Para poder supera-la avaliación terán  que ter aprobados as diferentes

probas (5 como mínimo), e  aínda que a media das probas de 5 ou máis, se algunha parte está suspensa con menos dun 5, a avaliación figurará

suspensa.De maneira excepcional, valorarase a posibilidade de que se poidan compensar a parte teórica coa parte práctica (dentro do memo

contido), sempre e cando, a nota sexa como mínimo de 4 na parte teórica e de 6 na parte práctica. Viceversa non se compensa. Para poder optar

a esta compensación a profesora valorará a asistencia a clase, actitude mostrada cara o módulo e o traballo do día a día.

Os exames dos temas teóricos serán tipo test, verdadeiro/falso,  preguntas curtas, etc. Cada pregunta terá o seu labor. Para a parte práctica farase

cunha lista de cotexo facendo que permitirá ver o grado de asimilación dos contidos mínimos , é imprescincible ter un 5 mínimo para poder facer

media da parte práctica coa teórica.

Para superar as probas  o alumnado disporá de 3 intentos: o propio da proba, o de recuperación de xuño, e un terceiro extraordinario que a

profesora concederá sempre que teña unha valoración positiva do alumnado: asistencia a clase, participación das tarefas e actividades, interese

pola materia, etc., este terceiro intento no caso das probas-exames realizarase fora do horario lectivo. Cando a proba  (entre 0-10) alcance o 5 ou

máis procederase a facer media  aritmética das notas dos intentos, sendo esta media a que se utilizará para o cálculo da NOTA final da unidade

didáctica, e de selo caso Nota final do módulo.

2)  Tarefas, traballos  exercizos e actividades. O NON traer/entregar os exercizos propostos para casa (deberes) en 3 ocasións para cada unidade

didáctica, a avaliación será negativa (suspensa), se o alumno/a non xustificara o motivo de non telos feitos. Neste curso escolar ditas tarefas serán

entregadas a través da aula virtual.

3) Participación en clase: valorar a participación do alumno na clase, as súas intervencións, explicacións sobre actividades, exercicios propostos,

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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etc. Tendo en conta o seu grado de interese e dedicación,  así como a conducta na clase implicará grado de responsabilidade. Este apartado será

levado a cabo a través da observación e permitirá redondear a nota media hacia o número enteiro superior seguinte, por exemplo, 6,25 de media

podería pasar a ser un 7. Para facer este redondeo será imprescindible ter de partida unha nota media de 5. En casos moi EXCEPCIONAIS,

podería se aplicar este redondeo a notas medias de 4, cando a profesora valorara moi poistivamente o grado de implicación do alumno/a no

módulo.

4) O alumnado deberá ter  da linguaxe técnica e xenérica propia da profesión administrativa que nun futuro desenvolverá, polo que deberá

demostrar nas diferentes probas e traballos o seu control, e se procederá a actividades de reforzo para superar os déficits detectados.

As calificacións obtidas polos conceptos anteriores que foron avaliados, unificaranse nunha soa NOTA FINAL DO MÓDULO. Esta calcularase,

unha vez esté a UNIDADE DIDÁCTICA aprobada, mediante unha media das tres unidades didácticas, que terán o seguinte peso:

Unidade didáctica 1: 10%

Unidade didáctica 2: 70%

Unidade didáctica 3: 20%

IMPORTANTE: En caso de cambio de normativa ou falla de tempo implique non avaliar parte dos contidos, as porcentaxes de ponderación

anteriores se recalcularán e axustarán en base  ós contidos avaliados OU que se permitan avaliar mantendo o peso no conxunto global.

ACLARACIÓNS:

- No caso de que o alumno/a fora collido copiando, cambiando o exame,... será avaliado negativamente ata  xuño, tendo neste caso que ir

xuntamente co alumnado de perda da avaliación continua, se fora o exame final avaliarase negativamente ata a convocatoria do seguinte curso.

Se a profesora tivera indicios de que no exame o alumno/a copiou poderá realizarlle a dito alumno/a unha proba específica como responder a

determinadas cuestións e/ou resolver un novo suposto práctico co fin de constatar que domina o contido do exame.

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

Para o alumnado que non acade unha valoración positiva en calquera dos conceptos avaliados para os que se considera necesaria a súa

consecución, estableceranse actividades específicas de recuperación que se realizarán no tempo establecido para tal fin.

Estas actividades consistirán na resolución de cuestionarios, solución de casos prácticos e problemas, traballos, etc. similares os desenrolados ao

longo do curso e que se desenvolverán no período de días, trimestre que marque a lexislación.

Ao remate de ditas actividades o alumnado deberá realizar unha proba teórica e/ou práctica para acadar a avaliación positiva na/s probas non

superadas, e seguiranse os criterios marcados no punto anterior Criterios de Cualificación.

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

Conforme a Orde de 12 de Xullo do 2011 pola que se regula a avaliación e acreditación do alumnado que cursa a formación profesional específica

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do  15 de xullo), aqueles/as alumnos/as que deixen de asistir ás clases e demais actividades

programadas para cada módulo profesional do ciclo formativo un n º de horas superior o 10% da duración do módulo  (faltas sen xustificar)

perderan o dereito o proceso de avaliación continua, o que obriga a establecer un sistema extraordinario de avaliación para dito alumnado, que lle

permita evidenciar  establecidas para cada módulo.
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No apartado Cuarto da Orde de desenvolvemento de Ciclos (DOG 165, 17 agosto): "O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun

determinado módulo terá dereito a unha única proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente. A cualificación obtida

na proba final extraordinaria para o alumnado de segundo curso que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo,

dependendo do momento de realización desta proba, poderá consignarse na sesión de avaliación parcial previa a FCT, o una avaliación final de

módulo

Os/as alumnos/as que perdan o dereito a avaliación continua no módulo Tratamento da Documentación Contable do ciclo medio de Xestión

Administrativa, e queiran acadar unha avaliación positiva neste módulo, terán que facer  unha proba teórica e outra práctica sobre a contabilización

dun exercicio económico completo con soporte documental. (Libro maior, diario, balances, Contas Anuais ) (duración máxima 4 horas). Con esta

proba terán que ser capaces de demostrar que adquiriron os resultados de aprendizaxe  recollidos na programación anual de dito módulo.

As cualificacións das probas será numérica, entre 0 e 10 puntos, e acadarán unha avaliación positiva no módulo aqueles alumnos que obteñan

unha cualificación igual ou superior ós 5 puntos en cada proba.

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

Revisarase periodicamente a programación do módulo de T. D. C., entregada no inicio de curso, para verificar o grao de cumprimento da mesma e

xustificar e corrixir as desviacións de cara a ir mellorando  dita programación para os seguintes cursos académicos.

Esta revisión farase mensualmente a través da aplicación web ¿Seguimento das programa-cións¿.

No caso de haber modificacións serán incorporadas á memoria de fin de curso.

Igualmente, e atendendo á normativa vixente, o departamento establecerá reunións para o seguimento das programacións.

Este curso escolar ten especial importancia as incidencias que poideran derivarse do COVID-19.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os primeiros días do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado para comprobar o nivel de coñecementos da materia de contabilidade.

Compre recordar que estes alumnos xa tiveron no primeiro curso do Ciclo de Grao Medio de Xestión Administrativa un módulo de  Técnica

Contable e que algúns deles poden traer o módulo pendente

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

Realizaráse un repaso do 1º curso como quedou explicado anteriormente, no que se pretenderá detectar dificultades de aprendizaxe, resolución de

problemas, de comunicación, de investigación, etc., é dicir, causas polas que algún alumnado non consiga realizar o traballo de clase. Débese

lembrar que pode haber alumnado con Técnica Contable de 1º curso non superada. A este alumnado habería que prepararlle actividades de

reforzo ao longo do curso, así como o alumnado de 2º, que sin ter suspenso o Módulo de 1º, se encontré con dificultades para superar o Módulo

(apartado anterior).
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aínda que non se van tratar especificamente como algo da programación de dito módulo, tratarase de traballar estes temas o longo do curso  como

algo xa incorporado, temas tales como:

- Boas relacións entre compañeiros.

- Responsabilidade.

- Puntualidade.

- Respecto.

- Profesionalidade.

 - Discreción.

- Discriminación.

- Cumprimento das normas.

- Integración. - Tabaquismo.

- Alcoholismo.

- Solidariedade, etc.

- Todos aqueles que vaian xurdindo a nivel Departamento ou/e a nivel centro educativo. Se incidirá especialmente no tema de IGUALDADE.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As descritas nas actividades previstas polo Departamento

10.Outros apartados

10.1) TEMARIO PENDENTE

Revisaranse os informes individualizados do alumnado así como se consultará coa profesora que lle impartíu docencia no curso anterior para ter

unha folla de inicio co alumnado e coñecer que parte do temario quedou sen impartir do módulo Técnica Contable ou que foi impartido pero no

avaliado.

10.2) ESCENARIOS COVID

10.2 ESCENARIOS NOS QUE SE PODERÁ IMPARTIR O MÓDULO EN RELACIÓN COA COVID-19

Tal e como se recolle na Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21 e na

Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25

de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade

Autónoma de Galicia, as programacións didácticas deberán elaborarse contemplando os posibles escenarios en función da situación sanitaria:

actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.

A actividade lectiva presencial desenvolverase seguindo o recollido nos diferentes apartados da presente programación.

Cando a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito semipresencial e/ou no presencial, contémplanse as seguintes adaptacións tanto relativas

á metodoloxía a seguir, como ás aprendizaxes imprescindibles que se deberán adquirir e ás estratexias e instrumentos de avaliación utilizados.

1. No ¿CASO DE QUE A ACTIVIDADE LECTIVA SE DEBA DESENVOLVER DE XEITO SEMIPRESENCIAL¿,

O equipo docente poderá propor un horario axeitado que inclúa franxas horarias que permitan ao alumnado continuar a formación de xeito
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telemático sen asistir ao centro. Desta maneira o grupo dividirase en dous subgrupos de alumnas e alumnos para os cales se establecerán

quendas de docencia presencial no centro e de docencia on-line.

Todos os contidos do módulo poden ser desenvoltos de xeito telemático, polo que non se establecen contidos que necesariamente se deban

impartir de xeito presencial, nin contidos exclusivos para a docencia telemática, aínda que si terán preferencia á hora de impartir a docencia

presencial os contidos nos que existan cálculos ou explicacións dos temas.

A metodoloxía que se seguirá durante todo o curso será, fundamentalmente a través da plataforma de referencia para o seguimento do módulo

que será a AULA VIRTUAL DO CENTRO. Desta maneira, o alumnado deberá ler ou visualizar os contidos indicados pola profesora nas súas

casas. Os contidos estarán recollidos no manual/ ou apuntes de referencia, e no material complementario e enlaces ou URL de vídeos que a

profesora relacione a Aula Virtual do centro. Do mesmo xeito resolverá os exercicios, traballos e actividades propostas, que posteriormente se

corrixirán na aula ou serán autocorrexibles na aula virtual.

As clases presenciais centraranse nas explicacións e  resolución de dúbidas, aclaración de conceptos de difícil comprensión, corrección das

actividades e supostos prácticos propostos, e para a exposición oral de traballos. Adicionalmente, e sempre que se dispoña dos medios

necesarios, tanto polo centro como polo alumnado, contémplase a posibilidade de que o alumnado que está na casa se poida conectar de xeito on-

line, a través dunha videoconferencia, coa clase presencial. As ferramentas de videoconferencia utilizadas serán EDUXUNTA CISCO WEBEX e/ou

FALEMOS EDU.

Respecto da hora de titoría que a profesora ten fixada no seu horario e que lles foi comunicada ás alumnas e alumnos ao comezo do curso, esta

dedicarase preferentemente á docencia on-line, de tal xeito que o alumnado que non se atope no centro poida contactar telefonicamente coa

profesora para resolver ou aclarar calquera tipo de dúbida relacionada coas actividades e tarefas e cos contidos do módulo.

En relación coas aprendizaxes mínimas que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para a actividade lectiva presencial, sendo

os instrumentos para acadalas os que se adapten á situación de semipresencialidade.

As probas e/ou exames que teñan lugar ao longo do curso deberán realizarse de xeito presencial. Para iso fixaranse horarios e aulas onde poida

realizar a proba a totalidade do grupo. Debido a que a docencia é semipresencial, fixaranse as probas en franxas horarias que non requiran

acceder ao centro no medio da xornada lectiva, isto é, ou a primeira hora ou a última hora. No caso de que, por non dispor de franxa horaria ou de

aula, non se poida facer a proba á totalidade do grupo de xeito presencial, esta farase na mesma data e hora á totalidade do grupo da seguinte

maneira: a metade do grupo que se atopa no centro fará a proba de xeito presencial e o resto de alumnado que está en semipresencialidade fará a

proba de xeito telemático, conectado coa profesora a través da ferramenta de videoconferencia utilizada para as clases on-line e seguindo as

instrucións que marque a profesora (cámaras abertas, micros abertos, pregunta de seguridade, etc) e que garantan a seguridade da proba. Os

grupos irán rotando para que non lle toque sempre ao mesmo facer o exame de xeito telemático. En último caso, se non fose posible facer as

probas tal e como se describe anteriormente á totalidade do grupo, estas realizaranse de xeito presencial por subgrupos.

No ¿CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL¿, a docencia pasará á modalidade de TELEFORMACIÓN ou

FORMACIÓN ON-LINE. Neste caso a metodoloxía será a seguinte:

1o.- Os contidos do módulo seguiranse polo material subido a Aula virtual.

2o.- A plataforma de referencia para o acceso aos materiais complementarios do módulo, a realización e entrega de tarefas, supostos prácticos e

traballos, a realización de probas, a realización de consultas e como principal canle de comunicación será a AULA VIRTUAL do centro, tal e como

xa se viña realizando anteriormente en presencial e en semipresencial.

3o.- Para as explicacións dos contidos teóricos e prácticos do módulo utilizaranse dous instrumentos:

¿ A ferramenta de videoconferencia EDUXUNTA CISCO WEBEX e/ou a ferramenta de videoconferencia FALEMOS EDU para continuar

coas clases on-line (que se impartirán seguindo o horario inicialmente establecido).

¿ As plataformas YOUTUBE e VIMEO, así como webs de TV, onde se poderá acceder a vídeos explicativos dos contidos realizados pola

profesora ou existentes na rede, que servirán para reforzar os contidos. Na plataforma da aula virtual deixaranse os accesos ao material

audiovisual.

4o.- As probas e exames realizaranse de xeito telemático a través da aula virtual ou de xeito oral a través da plataforma de videoconferencia

utilizada das clases on-line.

5o.- En relación coas aprendizaxes mínimas que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para a actividade lectiva presencial,

sendo os instrumentos para acadalas os que se adapten á situación de semipresencialidade.
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6o.- Respecto aos criterios que se terán en conta á hora de calcular a cualificación de cada trimestre para o alumnado con dereito á avaliación

continua, estes serán os mesmos que na clase presencial.

Por último, e RESPECTO DA DOCENCIA ON-LINE, establécense as seguintes NORMAS DE ACTUACIÓN E COMPORTAMENTO:

A docencia On-line ten a mesma consideración que as clases presenciais (e dicir, son clases iguais ás presenciais), unicamente varía o canle de

comunicación, que en lugar de ser en persoa, realízase mediante un dispositivo con conexión a internet (ordenador, móbil, tablet, etc).

Polo demais, son sesións de docencia iguais, e de tal xeito as normas de comportamento son as mesmas que para as clases presenciais.

A inobservancia destas normas suporá a comisión dunha infracción que como tal poderá ser sancionada de conformidade có réxime sancionador

establecido nas NOF.

A asistencia ás clases on-line é obrigatoria igual que ás presenciais. A non asistencia ás mesmas será considerada, en principio, una falta de

asistencia non xustificada. Isto queda supeditado a que a alumna/o dispoña dos medios necesarios e axeitados para poder seguir as clases on-

line. En caso de non asistir deberá xustificar a falta.

Normas durante as clases ON-LINE:

¿ A conexión á sesión será puntual. Farase coa cámara aberta, saudarase e continuación pecharase o son.

¿ A conexión manterase durante toda a sesión, e a/o alumna/o poderá desconectarse unha vez rematada a clase e despois de que a

profesora se despida.

¿ Para intervir pedirase a palabra a través do foro da ferramenta de videoconferencia ou levantando a man.

¿ Se algún/ha alumno/a tivera que abandonar a clase antes de rematar a sesión, comunicará a desconexión no chat da videoconfencia, ou

no foro habilitado na aula virtual para tales incidencias. Igualmente cando a conexión se produza despois de comezada a clase.

¿ As persoas que participen na sesión estarán identificadas co seu perfil, para o cal utilizarán o se nome e primeiro apelido, co fin de facilitar

a identificación.

¿ Non se permitirán nin saídas de ton, nin contestacións pouco axeitadas ou irrespectuosas, as faltas de respecto, e calquera outra conduta

que poida ser sancionable na docencia presencial. En caso de producirse serán sancionadas segundo o réxime establecido nas NOF
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