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

A programación é a adaptación e adecuación das ensinanzas ás características do entorno socioeconómico do Centro e do alumnado ao que vai

dirixida.

Recolleremos pois as características socioeconómicas da bisbarra de Vigo e as peculiaridades do IES Ricardo Mella, das súas instalacións e dos

materiais cos que contamos.

E tamén debemos ter en conta os datos dos alumnos/as para o que se fai a programación; datos referidos a número, estudios que posúen e todos

aqueles outros que consideremos significativos.

O ÁMBITO PRODUCTIVO

A pesar da crise económica que estamos a padecer, Vigo e a súa bisbarra seguen a ser un dos focos máis industrializados de Galiza, onde o

tecido empresarial demanda técnicos da familia de Administración.

O aumento continuo no sector servizos en comparación coa industria e a agricultura nos leva a afirmar que o número total de profesionais

administrativos é constante tanto pola implantación de novas empresas (¿?) en todos os sectores económicos, como pola restruturación e

desenvolvemento das xa existentes.

A profesión de técnico superior en administración e finanzas sufriu unha evolución nos últimos anos como consecuencia do desenvolvemento

experimentado polos sectores económicos de forma xeral e o sector servizos en particular, que supuxo unha forte demanda de profesionais desta

ocupación.

Algunhas causas desta situación e que farán que se continúe demandando profesionais con esta ocupación son as seguintes:

* A tendencia da actividade económica cara á globalización e o incremento das relacións comerciais e institucionais internacionais require

profesionais con cualificación e competitividade, nomeadamente nas novas tecnoloxías da información e da comunicación, e con competencia

lingüísticas en varios idiomas.

* A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo esíxelles actualmente ás persoas profesionais de administración e finanzas

unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, e no

desenvolvemento de tarefas e a atención ao público. Cómpre insistir en que as fronteiras entre as áreas da administración empresarial están cada

vez máis diluídas, de modo que se requiren esforzos cada vez maiores na súa coordinación, tanto interna como externamente.

* O cambio constante en lexislación, tipos de documentos e procedementos administrativos utilizados pola empresa esixe, por parte destas

persoas, unha actualización constante e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo da vida, cara á autoformación e cara á responsabilidade.

* A crecente competitividade no mundo empresarial esixe profesionais capaces de desenvolver a súa actividade nun ámbito de xestión de calidade,

con importancia na seguridade, a hixiene e o respecto polo ambiente.

* Observase así mesmo que cada vez máis, as empresas deciden externalizar os servizos, subcontratando a xestión administrativa a empresas

especializadas (outsourcing), o que implica un crecemento e proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos administrativos a

outras (xestorías, asesorías, consultoras,..).

Vemos pois, que hoxe en día, a organización da actividade produtiva das empresas esixe aos profesionais da xestión administrativa una gran

polivalencia, así como una serie de competencias persoais e sociais relacionadas co trabaallo en equipo, a autonomía e iniciativa na toma de

decisións e no desenvolvemento de tarefas.

O perfil profesional deste título está deseñado para a formación profesional dun profesional versátil e capaz de adaptarse ás novas necesidades do

mercado.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Imos favorecer nos alumnos/as a capacidade para aprender por si mesmos, o fomento da iniciativa do alumno/a (desenrolando capacidades de

comprensión, análise, relación así como de busca e aplicación de información) e o traballo en equipo. Por iso no proceso de ensino-aprendizaxe

empregaremos estratexias tanto expositivas como por descubrimento. As primeiras utilizaranse para presentar os novos contidos, explicar os
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conceptos e guiar o traballo dos alumnos/as. As segundas, que perseguen o ¿saber facer¿, realizaranse coa simulación de casos prácticos sobre

procesos de traballo o máis próximos posible á realidade laboral, e permitirán aos alumnos/as descubrir por si mesmos os contidos.

A pouco de asomármonos á realidade cotiá, xa sexa recorrendo as rúas, ollando xornais, fixándonos nas vallas publicitarias ou observando a

publicidade televisiva, ..., decatarémonos da existencia dun mundo, que imos chamar financeiro. Por iso será positivo que o alumno/a tome

conciencia de que está ahí, da súa importancia actual. Faise preciso polo tanto poñelo en contacto co mundo financeiro real. Por outra banda e

nunha segunda aproximación ao fenómeno financeiro os alumnos e alumnas deberán constatar a presenza, cada día máis crecente, das entidades

financeiras no mundo que os rodea: ámbito persoal, ámbito familiar, ámbito empresarial,...

Potenciaremos, pois, a busca de información, xa indirectamente a través dos medios de comunicación, xa directamente por medio de visitas a

entidades e mercados. Preténdese, outra vez, que os alumnos e alumnas sexan capaces de utilizar as ferramentas de consulta e aprendizaxe

necesarias. Neste sentido os alumnos/as deben afacerse a obter información de distintos manuais de referencia e medios de comunicación e a

realizar traballos de campo.

E a través de contidos científicos trataremos de promover neles unha visión dos procesos financeiros nos que deba intervir, xa profesionalmente,

xa coma consumidor.

Coidamos que é moi importante a participación activa do alumnado e por iso animarémolos a que formulen cantas preguntas sexan necesarias

para a perfecta comprensión da materia impartida, para evitar así que o alumno/a se descolgue do resto da clase. Trataremos, ademais, de buscar

un clima de intervención do alumno/a, xa que nel poden, entre outras cousas, revelar as dificultades na aprendizaxe.

As tarefas que propoñeremos serán:

$ Tarefas iniciais, que poden ser de avaliación inicial, introdución, descubrimento, orientación ou de adquisición de habilidades cognitivas e

destrezas básicas.

$ Tarefas de adestramento, desenrolo, análise ou estudio, destinadas a desenvolver habilidades cognitivas e destrezas máis complexas.

$ Tarefas de aplicación, xeneralización, resumo e culminación destinadas a aplicar, medir, avaliar ou ubicar o aprendido nunha estrutura máis

ampla, e a adquirir capacidades que sexan transferibles a outras situación (o máis próximas á realidade).

Así mesmo, a intervención pedagóxica debe considerar os diferentes niveis do alumnado

En consecuencia, tentaremos deseñar tarefas que respecten os diferentes ritmos de traballo e aprendizaxe existentes no grupo.

Na práctica diaria da aula alternaranse as diferentes clases de agrupamento en función dos obxectivos que se desexen alcanzar e dos contidos

que se estean a traballar.

Así, utilizaremos o gran grupo para presentar a toda a clase a información. Tamén para propoñer a todo o alumnado a mesma actividade, aínda

que neste último caso será necesario estar atento, como xa sinalamos, para prestar as axudas pertinentes a aqueles alumnos/as que o precisen,

ben porque sexan máis lentos, ben porque la realización das mesmas lles ofreza algunha dificultade.

Coidamos que a mellor forma de integrar os principios enunciados é a través do traballo en pequeno grupo (tres alumnos como máximo) xa que

permitirá o contraste de perspectivas e a posibilidade de dar e recibir axuda entre os compañeiros. Así mesmo, é sumamente apropiada para o

traballo dos contidos actitudinais no ámbito das relacións interpersonais. O profesor intervirá sempre e cando a súa presenza sexa solicitada para

aclarar calquera dúbida que poida xurdir.

Co traballo individual os alumnos/as realizarán as actividades programadas unha vez que teñan comprendido o concepto. O acometer actividades

de forma persoal permitiralles ampliar, detallar, lembrar e reforzar conceptos e procedementos.

Para levar a cabo a metodoloxía descrita o alumno/a ten que:

+ ser suxeito activo do seu propio aprendizaxe.

+ cooperar na negociación dos contidos, para atender as súas necesidades.

+ intervir e colaborar en todas as actividades que se planifiquen para a clase, respectar aos seus compañeiros e ao profesor, axudar y pedir axuda.

+ mostrar satisfacción pola precisión, exactitude, orde e limpeza coa que se desenrolan as actividades.

+ participar no proceso de avaliación propia, e na do proceso do ensino.
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Para o desenvolvemento da maioría dos contidos, seguiremos a seguinte metodoloxía secuencial e activa e para cada unidade de traballo:

* Comezarémola con tarefas (sondaxe previa) para averiguar os coñecementos ou vivencias que os alumnos/as teñen sobre os contidos a tratar.

* Faremos unha introdución motivadora, que como xa dixemos, conecte a materia xa sexa co contorno real e/ou co interese do alumnado.

* Presentaremos o concepto usual.

* Chegaremos ao concepto técnico.

* Resumiremos a terminoloxía empregada.

* Desenvolveremos exemplos tipo.

* Os alumnos/as resolverán os exercicios propostos con cada unidade didáctica e os resolverán no encerado.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos a aula de Administración y Finanzas (312), que está dotada con:

- Ordenadores (10), con conexión a internet

- Impresoras.

- Canon de  proxección,

- Programas e aplicacións necesarias para o normal desenvolvemento das clases.

Fomentaremos nos alumnos/as a necesidade de asumir o compromiso de manter e coidar as instalacións e os equipos, e sacar o máximo proveito

aos medios materiais utilizados,evitando custes e desgastes innecesarios.

En cada unidade ou de cada actividade subministrarémoslles aos alumnos/as:

+ Apuntamentos con teoría e exercicios para resolver na clase.

+ Documentos utilizados polas propias entidades financeiras e de seguros.

+ Material de xornais, revistas e publicitario elaborado polas entidades financeiras e de seguros,...., relacionados cos contidos a tratar, a fin de que

se decaten da utilidade do que van aprender. Outras veces terán que ser recompiladas polos propios alumnos/as.

A presentación dos materiais ten de ser activa e a partir de documentos reais para suscitar un maior interese dos alumnos/as. o Faise preciso que

cada alumno dispoña da súa propia calculadora.

+ Exercicios resoltos de exames de cursos anteriores.

+ A profesora dispón de libros de texto e bibliografía de diferentes editoriais, que pon a disposición do alumnado cando os queiran consultar.

+ A profesora informará sobre páxinas web interesantes para o desenrolo do módulo.
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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 O mundo financeiro que é aquel onde o diñeiro é o protagonista principal. Como todo ben ou servizo se valora
en unidades monetarias en un momento de tempo, precisamos de instrumentos que nos permitan comparar
situacións financeiras. Por iso nesta unidade proporcionaremos eses instrumentos: as leis financeiras.

Cálculo financeiro. 39 25

2 Nesta unidade imos analizar unha das actividades vitais da empresa que é a obtención de recursos financeiros
para poder facer fronte ao negocio. Calquera empresa debe ter claro ónde obter os recursos financeiros, o
custe destes e que características deben ter parar cubrir adecuadamente as necesidades.

As fontes de
financiamento das
empresas e a
selección de
investimentos.

12 5

3 O obxectivo principal de calquera mercado é o troco de bens e servizos. Cada individuo está disposto a
prescindir dos bens ou servizos que lle sobran e entregárllelos a outro individuo que precise deles e os estea a
demandar. Pero a busca de esa outra persoa que demanda o que nos sobra resulta difícil e cando menos
custosa. aparecen os intermediarios para facilitar ese contacto. Cando esta filosofía se aplica ao diñeiro
estamos ante o sistema financeiro que podemos dicir que é o lugar onde se concilian as necesidades dos
aforradores e dos investidores.

O sistema financeiro. 3 10

4 Dentro do sistema financeiro non se intercambian os produtos tal e como o aforrador os presenta. É preciso
transformalos para adaptalos ás necesidades dos demandantes de diñeiro. Esta función que fan as entidades
financeiras, que xa vimos na unidade anterior, se fai a través dos instrumentos, produtos ou activos financeiros.
E distinguimos entre instrumentos que captan o aforro sobrante e que denominaremos produtos de activo (para
a posuidor será un dereito) dos produtos de investimento ou colocación deses recursos, que denominaremos
produtos de pasivo (supoñen unha obriga para as persoas que os demandan e que emiten o documento, xa
que teñen que devolver os cartos recibidos).

Os produtos
financeiros de pasivo
e de activo e os
servizos financeiros.

37 20

5 A Bolsa (de valores), verba tabú fai uns poucos anos, e agora tan popularizada, tan de moda que ata ten un
subespazo propio nos telexornais. A función principal deste mercado, e doutros, consiste en proporcionar
liquidez aos títulos en circulación, aos xa emitidos, co fin de aumentar a súa aceptación por parte dos
aforradores, xa que un non compra se soubera que non vai poder vendelo cando precise liquidez. E neste
mercado, secundario oficial e regulado que é a Bolsa de valores póñense en contacto os aforradores cos
demandantes de recursos ou investidores, para obter o financiamento a longo prazo. Existen tamén outros
mercados de carácter financeiro onde se obtén o financiamento do que estamos a falar. E son estes mercados
o lugar onde as grandes empresas e o Estado poden obter financiamento non bancario. Principiaremos
asociando os empréstitos con certa categoría de valores mobiliarios. Diferenciaremos entre o financiamento
non bancario ao sector público, do que obtén o sector privado, e dentro de cada unha destas categorías
analizaremos os diversos produtos que se poden atopar, analizando os parecidos e diferenzas entre eles. E
remataremos  co estudo dos mercados e das operacións que neles se efectúan.

Os valores mobiliarios.
Os mercados
financeiros.

17 20

6 O sector de seguros en España forma parte do sistema financeiro español e polo tanto haberá unha serie de
organismos e entidades que forman parte del. As entidades aseguradoras, para poder vender seguros precisan
a autorización expresa da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións para poder actuar nos respectivos
ramos, entendidos estes coma conxunto de riscos de características similares. A actividade do seguro
persegue proporcionar aos individuos e as empresas expostas a certos riscos protección financeira e
seguridade contra as consecuencias derivadas da aparición de determinados sucesos. Adentrarémonos no
mundo do seguro, e procederemos ao estudo dos distintos tipos de seguros que existen: persoais, de danos,
patrimoniais e combinados ou multirisco. Coma nos últimos anos os factores demográficos, financeiros e
económicos veñen de despertar o interese por complementar as prestacións da seguridade social pública, se
favorece o desenrolo de plans de pensións privados, nas súas diversas modalidades, así como de produtos
similares de previsión como son os seguros asociados á xubilación.

O sector dos seguros
en España e os
produtos de seguros.

39 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Cálculo financeiro. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.

CA3.9 Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Procedemento de cálculo financeiro na xestión financeira.

 Aplicación financeira da folla de cálculo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As fontes de financiamento das empresas e a selección de investimentos. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles. SI

RA2 - Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas características e as súas formas de contratación. NO

RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. NO

RA5 - Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais e/ou territoriais da empresa ou da organización, verificando a información que conteñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de financiamento.

CA1.2 Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados contables.

CA1.3 Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e calculáronse as desviacións.

CA1.4 Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, tendo en conta os custos de oportunidade.

CA1.5 Utilizáronse todas as canles de información e comunicación para identificar as axudas públicas e privadas, así como fontes ás que poida acceder a empresa.

CA1.6 Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa.

CA1.7 Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e privadas estudadas.

CA2.2 Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.

CA4.5 Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.

CA4.6 Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.

CA4.7 Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de investimentos.

CA5.1 Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común.

CA5.2 Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida.

CA5.3 Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.

CA5.4 Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección.

CA5.5 Valorouse a importancia de elaborar en tempo e forma a documentación relacionada cos orzamentos.

CA5.6 Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas causas.

CA5.7 Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente localizable.
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Criterios de avaliación

CA5.8 Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas orzamentarias.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de estados financeiros.

 Axudas e subvencións públicas e/ou privadas.

 Investimentos económicos.

 Aplicación financeira da folla de cálculo.

 Métodos de orzamentación.

 Orzamento mestre e orzamento operativo.

 Cálculo e análise de desviacións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sistema financeiro. 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas características e as súas formas de contratación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema financeiro.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Os produtos financeiros de pasivo e de activo e os servizos financeiros. 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas características e as súas formas de contratación. NO

RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no mercado.

CA2.4 Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

CA2.5 Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

CA2.6 Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

CA2.7 Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos produtos e servizos financeiros.

CA3.1 Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas canles dispoñibles.

CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.

CA3.3 Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.

CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.

CA3.5 Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.

CA3.6 Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto de financiamento proposto.

CA3.7 Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras, resaltando as diferenzas, as vantaxes e os inconvenientes.

CA3.8 Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.

CA3.9 Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Produtos financeiros de pasivo e de activo.

 Servizos financeiros.

 Outros produtos financeiros.

 Análise de operacións de desconto de efectos e liñas de crédito.
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Contidos

 Análise de operacións de liquidación de contas.

 Análise de operacións de depósitos.

 Análise de préstamos e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes. Métodos de amortización.

 Análise de operacións de arrendamento financeiro e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes.

 Análise de operacións de empréstitos e aplicación do cálculo financeiro ás operacións orixinadas por estes.

 Aplicación financeira da folla de cálculo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Os valores mobiliarios. Os mercados financeiros. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de investimento e como fontes de financiamento.

CA4.2 Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de renda que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de amortización.

CA4.3 Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e outros para efectuar os cálculos oportunos.

CA4.4 Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos financeiros, calculando os gastos e as comisións devindicadas.

CA4.5 Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Mercados financeiros.

 Renda fixa e variable.

 Débeda pública e privada.

 Fondos de investimento.

 Produtos derivados.

 Fiscalidade dos activos financeiros para as empresas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O sector dos seguros en España e os produtos de seguros. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora. 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 Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora.

CA1.2 Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade.

CA1.3 Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro.

CA1.4 Clasificáronse os tipos de seguros.

CA1.5 Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.

CA1.6 Determináronse os procedementos administrativos relativos á contratación e o seguimento dos seguros.

CA1.7 Identificáronse as primas e os seus compoñentes.

CA1.8 Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Concepto, características e clasificación.

 Contrato de seguro e a valoración de riscos.

 Elementos materiais e persoais dos seguros.

 Clasificación dos seguros.

 Tarifas e primas.

 Xestión administrativa derivada da contratación dun seguro.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

1) DETERMINACIÓN DAS NECESIDADES FINANCEIRAS E AXUDAS ECONÓMICAS PARA A EMPRESA.

    CA1.6.Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa.

2) CLASIFICACIÓN DOS PRODUTOS E SERVIZOS FINANCEIROS.

    CA2.1.Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro.

    CA2.2.Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.

    CA2.3.Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no mercado.

    CA2.4.Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

    CA2.5.Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.

    CA2.6.Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

    CA2.7.Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos produtos e servizos financeiros.

3) VALORACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS FINANCEIROS.

    CA3.2.Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.

    CA3.3.Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.

    CA3.5.Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.

    CA3.6.Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto de financiamento proposto.

    CA3.7.Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras, resaltando as diferenzas, as vantaxes e os

inconvenientes.

    CA3.8.Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de aforro ou investimento proposta en produtos

financeiros.

    CA3.9. Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.

4) SELECCIÓN DE INVESTIMENTOS EN ACTIVOS FINANCEIROS E ECONÓMICOS.

    CA4.2.Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de renda que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de

amortización.

    CA4.3.Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e outros para efectuar os cálculos oportunos.

    CA4.4.Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos financeiros, calculando os gastos e as comisións

devindicadas.

    CA4.6. Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.

    CA4.7.Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de investimentos.

5) INTEGRACIÓN DE ORZAMENTOS.

    CA5.4.Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección.

    CA5.6.Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas causas.

6) TIPOLOXÍA DAS OPERACIÓNS DE SEGUROS

    CA1.3.Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro.

    CA1.4.Clasificáronse os tipos de seguros.

    CA1.5.Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.

    CA1.7.Identificáronse as primas e os seus compoñentes.

    CA1.8.Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.

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

Supoñen a cuantificación do método de avaliación.

A cualificación axustarase aos principios de publicidade e obxectividade:

A publicidade é un dereito dos alumnos/as o coñecer previamente como se vai cuantificar a cualificación, tanto a nivel de avaliacións como a nivel

final. Por isto os criterios de avaliación e cualificación serán postos á súa disposición.

Ademais, todas as probas avaliadas serán mostradas e/ou entregadas aos alumnos/as, informándoos individualmente das deficiencias, erros e

incorreccións detectadas nas mesmas.

ÁS PROBAS OBXECTIVAS que fagamos para valorar a adquisición de coñecementos e de procedementos valorarémolas entre 0 e 10 puntos e

para superalas será preciso acadar 5 ou mais. No caso de que nun trimestre se fagan varias probas farase unha media poderada en función da

importancia de cada unha delas. En todos caso será necesario obter un mínimo de 4 en cada unha delas para poder facer a media.

En caso de terse  feito traballos soamente puntuarán positivamente. Poderán supoñer ata 2 puntos, a engadir á nota da proba da unidade de

traballo.

A cualificación das avaliacións parciais (1º e 2ª) estará comprendida entre o 1 (mínima) e o 10 (máxima).

Para superar o módulo, haberá que ter un mínimo de 5 en cada un dos trimestres.

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

Para o alumnado que non acade os mínimos realizaranse actividades de recuperación no terceiro trimestre.

Cada alumno/a terá que recuperar aquelas partes non superadas, que o profesor lle comunicará de forma individualizada.

Como actividades específicas de recuperación que o alumno/a debe realizar de forma autónoma propoñemos o subministro de exercicios de

repaso dos temas a avaliar.

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

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

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria previa á avaliación final de

módulos correspondente..

Para o alumnado que teña perdido o dereito á avaliación continua faise necesario o desenvolvemento dos SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE

AVALIACIÓN.

E así a estes alumnos e alumnas:

+ Cando nos sexa demandada, facilitarémoslles información tanto sobre a materia coma da forma en que van ser avaliados.

+ Poñeremos a súa disposición esta programación.

+ Indicarémoslles a bibliografía para a preparación do módulo.

+ Realizarán unha única proba escrita de carácter obxectivo comprensiva dos aspectos máis salientable tratados nas distintas unidades didácticas
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que compoñen a programación.  Esta proba incluirá apartados tanto teóricos como prácticos. Estes últimos terán un maior peso (sobre un 75%). A

modo de exemplo, incluiranse preguntas como:

- Definir brevemente conceptos.

- Diferenciar entre conceptos.

- Comentar a veracidade ou falsidade de frases.

- Corrixir expresións matemáticas erróneas.

- Elixir entre varias a resposta(s) correcta(s) (test)

- Representar graficamente situacións financeiras.

- Interpretar gráficos financeiros.

- Verificar expresións matemáticas.

- Deducir fórmulas.

- Demostrar certas igualdades.

- Resolución de exercicios.

Antes da realización da proba, informarémolos tanto do valor asignado a cada un dos apartados, como de calquera outra cuestión que sexa

precisa para superar o módulo

A proba obxectiva valorarase entre 0 e 10 puntos e para superala será preciso acadar máis de 5 puntos, sempre e cando que a nota se compoña,

como mínimo dun 30% de cada unha das dúas partes de que se compón: teoría e práctica.

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

Para o seguimento da programación entregaremos ao xefe do departamento unha memoria mensual que recollerá:

& Identificación do módulo.

& Identificación do profesor/a

& As unidades impartidas.

& Os resultados obtidos nas probas de avaliación.

& O número de clases impartidas e as non impartidas así como as causas polas que deixaron de impartirse.

& O número de faltas mensuais e acumuladas do alumnado.

& Indicación de apertura de expedientes de perda do dereito a avaliación continua.

& As modificacións introducidas na programación coa súa xustificación.

& Calquera outra observacións que mereza ser destacada.

Ao remate do curso entregarase ao xefe do departamento unha memoria final na que figurará:

- Identificación do módulo.

- Identificación do profesor/a

- Como a programación é susceptible de non impartirse tal e como se programa, por motivos diversos: faltas de asistencia de alumnado, nivel de

coñecementos do alumnado, faltas do profesor.... haberá que poñer de manifesto o grao de cumprimento da programación, indicando a porcentaxe

da mesma que foi impartida e expoñendo as causas polas que non se impartiu a totalidade.

- Indicación das modificacións introducidas na programación.

- Actividades complementarias e extraescolares realizadas.

- Análise dos resultados acadados.
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- Propostas de mellora da programación.

Xunto con esta memoria final se anexionarán as probas realizadas corrixidas e as faltas do alumnado.

Así mesmo cubriremos a aplicación informatica no que hai un apartado para  o seguimento das programacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O primeiro día de clase se lles entregará aos alumnos/as un formulario de recollida de datos persoais, académicos e laborais.

E unha vez analizados se procederá, en aqueles casos que se estime conveniente, a unha entrevista persoal co alumno/a en cuestión, para acadar

máis información.

Durante o primeiro mes de curso terá lugar a avaliación inicial, convocada pola Dirección do Instituto, para intercambiar datos e impresións cos

membros do equipo docente do ciclo formativo.

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

Atención personalizada na aula

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais esta presente en todas as unidades didácticas que forman o módulo coa finalidade de formar

cidadáns e profesionais comprometidos cos valores dunha sociedade democrática.

Moitos dos problemas que padece a nosa sociedade teñen que ver coa falta de educación de valores, de ahí a necesidade de incluír nos currículos

do noso sistema educativo os chamados temas transversais.

Faremos referencia ao tratamento da ética empresarial e bancaria nas operacións financeiras que realizan cos seus clientes.

O coñecemento dos dereitos que como persoas -e como consumidores- temos van ser destacados ao longo de todos os temas. Aprenderémoslles

vías para exercitalos

A igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes terémola presente durante todo o curso, fomentándoa, ao mesmo tempo que

serán recriminadas actitudes contrarias a tal principio. O artigo 14 da Constitución inspira e debe inspirar todas as actividades de ensino -os

españois son iguais ante a lei-, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera

outra condición ou circunstancia persoal ou social-.

Faise fincapé na educación para a saúde, entendendo esta como un estado de benestar físico, psíquico e social nas unidades didácticas

relacionadas coa negociación cos clientes nas entidades bancarias, facendo referencia ao bo trato cara ao cliente e seguir o procedemento

administrativo con orde e celo profesional.

Os principios de igualdade de dereitos entre os sexos e de educación para a paz, están presentes nas propostas das actividades das unidades

didácticas.

Os criterios de agrupamento e as directrices para proceder á busca de solucións, alimentan as actitudes de respecto e tolerancia que deben
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prevalecer nas relacións profesionais e sociais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Actividades complementarias.

O desenrolo do módulo haino que completar con outras actividades, que leven aos alumnos/as a ¿estar ao día¿ nos temas relacionados co mundo

económico-financeiros do noso entorno. Para iso propoñemos:

+ Lectura periódica da prensa económica (xeral e especializada), facilitada polo profesor/a, de entre a que hai no departamento.

+ Seguimento dos canais temáticos (radio e televisión) para fixarse nas noticias -e tamén anuncios- dedicados ao mundo da economía e das

finanzas.

+ Busca en Internet de materia e materiais relacionados co módulo. Ao longo do curso subministraranse  outras páxinas web, para este fin.

+ Busca nas entidades financeiras de folletos con información e/ou publicidade relacionada coa temática a tratar.

Actividades extraescolares

Poderíase, e deberíase, organizar un ciclo de charlas por profesionais do sector financeiro para dar a coñecer o seu traballo e/ou os seus produtos

para que así os alumnos/as validaran os coñecementos adquiridos na materia. De se facer, sería de asistencia obrigada para os alumnos/as do

Ciclo Superior de Administración e Finanzas, de ambos réximes.

10.Outros apartados

10.1) Situaciones especiais

A profesora subirá todos os contidos do curso á aula virtual do centro.

Debido á situación especial que se está a vivir polo Covid os alumnos acudirán a clase en días alternos, cada día acudirá a mitade da clase.

A profesora irá marcando exercicios de tipo práctico para os días que non acudan ó centro educativo.

No caso de voltar a unha situación de confinamento como a vivida no curso pasado os alumnos continuarán con clases virtuais no mesmo horario

que teñen na actualidade e a profesora continuará subindo todos os contidos, exercicios, así como solucións dos mesmos ó aula virtual do Centro.

A plataforma utilizada para as clases virtuais se indicaría no caso de que fora preciso.

10.2) Contidos de Proceso Integral da activiade comercial

A profesora realizará ó principio de curso un repaso dos contidos de Proceso Integral da Actividade Comercial que resultan imprescindibles para o

desevolvemento do curso. Estos contidos serán únicamente os seguintes:

- Interés simple

- Interés composto

-Desconto comercial

- Equivalencia financeira
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