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

A realización de Contratos e Nóminas é a parte de xestión de Recursos Humanos que, dentro das tarefas administrativas, é a máis común habitual

tarefa deste módulo. Partindo dos distintos tipos de contratos que contampla a  Normativa actual optar, segundo a necesidade, situación e tamaño

da empresa, por as modalidades que mellor podan cumplir o obxectivo de maximización de recursos.

Unha vez elixida a modalidade plásmase no contrato, como acordo bilateral que  recolle os elementos esenciais do contrato: percepcións salariais,

xornada laboral...

Posteriormente, analizarase as distintas situacións que pode encontrarse un contrato, modificación, suspensión ou a extinción do mesmo e as

consecuencias legais e económicas.

Unha vez feito o estudo dos coñecimentos xurídicos necesarios para unha boa xestion do traballo administrativo no departamento de recursos

humáns, comezaremos a analizar as actividades propias de ese departamento, emisión dos recibos de salarios corespodentes, cálculo do IRPF e

cumprimentaranse as obrigas ca Seguridade Social e outros organismos.
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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 Normativa básicaO Dereito Laboral 12 10

2 Partes que o concertan e elementos: consentimento, obxecto e causaO contrato de traballo 5 2

3 Tipos de contrato. Colectivos bonificadosModalidades de
contratación

10 8

4 Causas e consecuencias derivadas da modificación, suspensión e extinciónModificación,
suspensión e extinción
do contrato

15 10

5 Clase de salarios. Percepcións salariais. Deducións.O salario. Estrutura do
recibo de salarios

4 3

6 Bases e cotas á SS. Retencións IRPF. Recibos salariais. Retribucións en especie. Suplidos.Nóminas I. Situacions
xerais

35 30

7 Rexímenes. Coberturas. Entidades xestoras. Bases ReguladorasA Seguridade Social 10 7

8 Bases reguladoras. Importe do subsidio. Recibos e cotizacións. SILTRANóminas II. Nóminas
en situacions
especiais

35 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O Dereito Laboral 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. NO

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 Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral.

CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O contrato de traballo 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse as fases do proceso de contratación.

CA1.3 Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación.

CA1.7 Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.

CA1.8 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de contratación.

CA1.9 Comprobouse a inexistencia de erros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Formalidades e documentación do proceso de contratación.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación relativa á contratación laboral na empresa.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Modalidades de contratación 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada colectivo, e os seus elementos.

CA1.5 Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as traballadoras.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Documentos relativos ás modalidades contractuais ordinarias e as súas características.

 Política laboral do Goberno: subvencións e axudas á contratación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Modificación, suspensión e extinción do contrato 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Programa as tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo, aplicando a normativa e cubrindo a
documentación aparellada. NO

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 Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo.

CA2.2 Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.3 Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

CA2.4 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais implicadas nun proceso de modificación, suspensión ou extinción de
contrato de traballo.

CA2.5 Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Modificación das condicións do contrato de traballo.

 Suspensión do contrato de traballo: causas e procedementos.

 Extinción do contrato de traballo.

 Xestión da documentación nos organismos públicos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O salario. Estrutura do recibo de salarios 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. NO

RA4 - Confecciona os documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos, aplicando a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.

CA4.1 Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais.

CA4.2 Precisouse o concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM ou outros índices, e a súa función na regulación salarial e nas prestacións da Seguridade Social.

CA4.3 Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do posto.

CA4.4 Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Regulación legal da retribución.

 Salario: clases.

 Arquivo da información e a documentación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Nóminas I. Situacions xerais 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os cálculos procedentes. NO

RA4 - Confecciona os documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos, aplicando a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

CA4.5 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

CA4.6 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA4.7 Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.

CA4.8 Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.9 Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.10 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución e ingreso de declaración-
liquidación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Liquidación de cotas á seguridade Social.

 Cálculo e confección de nóminas.

 Documentos de cotización á Seguridade Social.

 Declaración-liquidación de retencións á conta do IRPF.

 Outros conceptos: anticipos e outros servizos sociais.

 Comunicación cos organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución de recursos humanos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A Seguridade Social 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os cálculos procedentes. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social.

CA3.2 Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a determinación de achegas á Seguridade Social.

CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

CA3.4 Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da Seguridade Social.

CA3.5 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais implicados no proceso de afiliación, alta, baixa e variación de datos.

CA3.6 Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e fiscalizadores en materia de seguridade social.

CA3.7 Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Seguridade Social en España e outros organismos de previsión social: finalidade e campo de aplicación.

 Estrutura administrativa da Seguridade Social.

 Réximes do sistema da Seguridade Social: xeral e especiais.

 Financiamento e prestacións da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

 Incumprimento das obrigas da parte empresarial: consecuencias.

 Arquivo da información e a documentación.

 Sistemas de previsión social complementarios.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Nóminas II. Nóminas en situacions especiais 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona a documentación que xera o proceso de contratación, aplicando a normativa. NO

RA2 - Programa as tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo, aplicando a normativa e cubrindo a
documentación aparellada. NO

RA3 - Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os cálculos procedentes. NO

RA4 - Confecciona os documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos, aplicando a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de contratación.

CA2.6 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable no proceso de modificación, suspensión
ou extinción de contrato de traballo.

CA3.3 Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.

CA3.8 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable xerada na tramitación documental coa
Seguridade Social.

CA4.5 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.

CA4.6 Comprobouse a inexistencia de erros.

CA4.7 Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.

CA4.8 Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.9 Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.

CA4.10 Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución e ingreso de declaración-
liquidación.

CA4.11 Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da documentación salientable xerada no proceso de retribución.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

 0Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

 Liquidación de cotas á seguridade Social.

 Cálculo e confección de nóminas.

 Documentos de cotización á Seguridade Social.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Declaración-liquidación de retencións á conta do IRPF.

 Outros conceptos: anticipos e outros servizos sociais.

 Comunicación cos organismos oficiais que interveñen no proceso de retribución de recursos humanos.

 Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.
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- Conocer as normativas básicas laborais de contratación e as modalidades máis relevantes ( ordinaria, prácticas e de formación).

- Identificar as distintas situacions que pode atravesar un contrato ao longo do seu desarrollo (modificación, suspensión e extinción) e saber

xestionar as consecuencias legais e económicas, en cada caso.

- Saber cumprimentar recibos de salarios,  tanto os máis habituais como aqueles en situación especial.

- Saber xestionar os trámites con a Seguridade Social e calcular a achega conxunta das cotizacións.

- Tramitar as cotizacións da Seguridade Social polo sistema SILTRA de liquidación directa.

- Ser capaz de levar os trámites administrativos propios do departamento de RRHH  no programa NominaSol.

A materia repártese en duas avaliacións. Cada avaliación será o resultado da media aritmética de, a lo menos, duas probas realizadas. É preciso

acadar unha nota superior ao cinco para poder aplicar a media das probas; se a nota fora inferior, será preciso acudir á recuperación desa parte.

A participación e traballo constatados na aula terá a sua valoración no redondo, á alza ou a baixa, da nota dos exames.

A nota de cada avaliación está constituída por una parte (a) que será o resultado das probas que se realicen ata un 85%, e outra parte (b) que será

a observación directa na aula,participación na mesma e exposición de exercicios de cada unidade.Valorarase o uso de linguaxe propio da materia,

claridade na exposición e resolución dos casos plantexados.O peso específico desta parte será dun máximo do 15% da nota total.

A nota final será a media das duas avaliacións.Os alumnos que non acaden unha puntuación igual ou superior a 5 puntos terán que recuperar,

tanto cada avaliación, por separado, como de ser o caso nunha proba extraordinaria nas datas que determine a xefatura de estudios.

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

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

Farase a recuperación das partes non superadas con un exame extraordinario para aqueles estudantes que non superaran o exame ordinario. No

caso de non superar as probas ordinarias e extraordinarias, os alumnos e alumnas terán que facer unha proba final antes que remate o segundo

trimestre,na data que se establezca.

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a segunda avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado

que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán entre a data da segunda avaliación parcial

e a data da avalación final

Se o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránselle actividades de

recuperación.

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

Para o alumnado que perda a avaliación continuada terá que realizar, ao final, varias probas co fin de suplir as prácticas e tratamentos realizados

na aula. Os contidos das probas serán similares ás realizadas durante o curso, pero de maior extensión, tanto nas partes teóricas como prácticas.

O criterio de calificación será tamén similar.O peso específico,para a parte teórica e a practica será dun 25% para a primeira e dun  75% para a

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

O material  para as unidades didácticas está a disposición do alumnado.O libro de referencia é o de Macgraw Hill que o alumno poderá ter tanto en

formato dixital como en papel.

Non obstante, o profesor entregáralle ao comezo de cada UD material  teórico-prácticos onde se desenrolan os contidos de cada unidade. Integran

estes materiais, teoría, exercicios, presentacións e verificadores das actividades.

Ademáis teremos material complementario para favorecer o aprendizaxe. O máis básico apórtase con cargo aos gastos do Departamento

(plantillas e outros documentos). Completamos coa información que suminstran as páxinas dos Organismos implicados: Ministerio de Traballo,

INSS...

Para cada unidade proxéctase un esquema detallad do contido para, a continuación, desenvolver as definicións e relaccións que o conteñen.

Rematada a exposición, preguntas, exemplos e aclaracións, completamos coa resolución de supostos prácticos e cuestións sobre o tema

impartido.  Solucionamos despois dun breve tempo de consultas

Sopesamos a materia para fixar unha data de exame e pasamos ao contido da seguinte unidade.

Como o ciclo é presencial, o alumnado que non perde a avalaición contínua, o traballo na aula supón ter asimilada, prácticamente, a materia; toda

vez que o contido das probas a realizar é moi similar ao resolto previamente na aula.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O alumnado coñece a temática que desenvolve o Departamento de RR.HH, xa que cursaron no curso precedente a parte de contidos máis

específica deste departamento: selección do persoal, formación, ...etc.

No presente curso completamos as tarefas con Contratación laboral, tipos de contratos e confeción de Nóminas. Tamén xa tiveron o módulo de

Formación e Orientación Laboral, no que tratan alguns contidos coincidentes ca materia do módulo de Xestión de RR.HH.

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

O alumnado que non supera as probas é aquel que non dedicou ou non realizou os supostos por falla na asistencia, enfermidade ou algunha

cuestión moi puntual.

Coa axuda máis individualizada a quen o precise, namentras o resto consulta outra cuestións, supérase sen problemas nas repescas.

Cando o anterior non sucede: seguimos  programando tarefas de repaso e outras novas de reforzo (segundo a carencia),resolvéndoas no horario

do curso, para a proba pertinente de xuño, ou buscando tempo nos recreos,etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1ª- Respecto e tolerancia coas opinións e interpretacións individuais.

2ª- Potenciar debates e consultas para que as opinións pasen a ser criterios contrastados, cotexados e consultadas distintas fontes e correntes.
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3ª- Agudizar o sentido crítico: perspectivas de análise máis amplas e menos egocéntricas.

4ª- Animar a novas lecturas especializadas que aportan novas visións ou tendencias coas que se poidan identificar para lograr mellorar individual e

colectivamente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se intentará que o alumnado asista a alguna visita didáctica a empresas y/u organismos oficiales para comprobar de maneira práctica a teoría do

módulo.

10.Outros apartados

10.1) Xestion de recursos humanos

O comenzo de curso, o profesor comunicoulle ó alumnado os criterios de cualificación do módulo.

Tamén indícalles onde poden atopar toda a información relativa o curriculo da materia pertencente ao ciclo, e profundizar deste xeito, en todos

aspectos que lle podan interesar. sobre todo as direccións das paxinas web das institucións e organismos dos que emana a información necesaria

para cumplir cas obrigas legais.

10.2) Semipresencialidade

Este ano, ante a situación do covid, tivose que desdoblar a aula, e encontramonos con unha situación de semipresencialidade, onde un grupo

acude a clase presencial un día e o outro vai outro díaTraballase na aula os contidos teóricos, asi como algún exercicio, mandando despois tarefas

relacionadas co traballado paracontinuar na casa.

Posteriormente, cando a sitaución así o requira, conectarase co grupo que este na casa via videoconferencia para traballar en conxunto con toda a

aula, e poder aclarar tódalas dubidas que vaian xurdindo.

10.3) Aprendizaxes non adquiridas no ano anterior

Este é un módulo que está directamente relacionado cos módulos de Recursos Humáns e o de Formación e orientación laboral. REspecto o

primerio non quedaro n aprendizaxes imprescindibles sen traballar. Respecto o modulo de FOL foron duas unidades foremativas qeu faltaron por

traballar ou non se desenvolveron o suficiente os cales se traballarán este ano neste módulo.

U.F.  MP0658_12(PREVENCIÓN)

         R.A.4 OBRADOIRO DE PRIMEIROS AUXILIOS

U.F. MP0658_22(DEREITO DO TRABALLO , SEGURIDADE SOCIAL  E  PROCURA DE EMPREGO)

         R.A.4 ITINERARIO PROFESIONAL

         R.A.3 SEGURIDADE SOCIAL

Respecto o obradoiro de primeiros auxilios, realizarase en coordinacion co departamento de fOL un obradorio de primerios auxilios , impartido pola

cruz vermella, onde participara todo o alumnado.

O tma da Seguridad social, reforzarase no propio módulo, dentor da unidade 7 A seguridade social

E respecto os itinerarios profesionais,, traballarase na aula a confección (en forma e contido) do curriculum.

10.4) Escenario de confinamento

En caso de confinamento, ao ensino aqui programado, pasaría ser a distancia. Actualmente xa se esta premiando o material dixxital fronte o
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analóxico. Enviariase o material asi como se recolleria as tarefas encargadas a través da aula virtual, a cal tamen servenos para aclara posibles

dúbidas qeu vaian xurdindo a traves dos foros da mesma. As explicacións e algunhas resolucions de nominas farianse conctandose via

videoconferencia. Quedando o correo electrónico para a comunicacion individual co alumnado.

As probas de avaliación tentarase que sexan presenciais, e de non poder ser asi, pasarian a facerse de maneira a distancia.

10.5) Actividades complementarias

Este ano en principio, e pola situación do covid, non se plantexan actividades complementarias fora do centro. Ainda asi a programación queda

aberta a colaboración para realizar algunha actividade que se poida facer dentro do ámbito actual.

10.6) Alumnos co módulo pendente

Este  ano, non hay ningún alumno co modulo9 de Xestión de Recurso humás pendente doutro ano, polo que non é necesario programar o ensino-

aprendizaxe, asi com a avaliación para estes casos.
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