
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ricardo Mella 2020/202136017430 Vigo
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MP0652 Xestión de recursos humanos 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo XOÁN LORENZO DAVILA,MARÍA CASTRO CASTIÑEIRA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA CASTRO CASTIÑEIRA

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 departamento. 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 emítense os recibos de salarios corespodentes e as obrigas coa SS.
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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 6 4

2 Partes que o concertan e elementos: consentimento, obxecto e causaO contrato de traballo 4 5

3 Tipos de contrato. Colectivos bonificadosModalidades de
contratación

25 15

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

15 15

5 Rexímenes. Coberturas. Entidades xestoras. Bases ReguladorasA Seguridade Social 12 12

6 Clase de salarios. Percepcións salariais. DeduciónsO salario. Estrutura do
recibo de salarios

8 8

7 Bases e cotas á SS. Retencións IRPF. Recibo e TC1, TC2Nóminas 1ª parte: sen
baixas

26 15

8 Bases reguladoras. Importe do subsidio. Recibos e TCsNóminas 2ª  parte: con
baixas

30 26

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O Dereito Laboral 6

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 4

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 25

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 A Seguridade Social 12

4.5.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

4.5.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.

4.5.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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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O salario. Estrutura do recibo de salarios 8

4.6.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

4.6.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.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Regulación legal da retribución.

 Salario: clases.

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

N.º Título da UD Duración

7 Nóminas 1ª parte: sen baixas 26

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

4.7.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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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Nóminas 2ª  parte: con baixas 30

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.
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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 e de formación).

Xestión da documentación que xera o proceso de contratación.

Formalidades e documentación do proceso de contratación.

Documentos relativos ás modalidades contractuais ordinarias e as súas características.

Política laboral do Goberno: subvencións e axudas á contratación.

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

 Programación das tarefas administrativas correspondentes á modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo

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.

Caracterización do sistema da Seguridade Social

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.

Liquidación de cotas á seguridade Social.

Arquivo da información e a documentación.

Sistemas de previsión social complementarios.

Utilización de aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos.

Confección dos documentos derivados do proceso de retribución de recursos humanos e as obrigas de pagamentos

Regulación legal da retribución.

Salario: clases.

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.

Arquivo da información e a documentación.

 Utilización de aplicacións informáticas

Saber cumprimentar recibos de salarios e boletins de cotización á SS.

CUALIFICACIÓN

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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acadar unha nota superior ao catro 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.

Nas partes máis prácticas como a de Nóminas, a ponderación entre teoría e práctica será do 10 e do 90% respectivamente, non poidendo quedar

ningunha das partes en branco, xa que entón tería penalización á baixa nas porcentaxes.

A nota de cada avaliación está constituída por una parte (a) que será o resultado das probas que se realicen. ata un 90%, e outra parte (b) que

será a observación directa na aula,participación na mesma e exposición de exercicios ou traballos 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 un 10% da nota total.

A nota final será a media das tres avaliacións.Os alumnos que non acaden unha puntuación superior a 5 puntos terán que recuperar, tanto cada

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

As probas escritas puntuarán de 0 a 10 e a nota obtida pondérase ao 90%

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 por avaliación na data acordada co alumnado que pode ser despois de cada avaliación ou unha

vez que se remate o terceiro trimestre,na data que se establezca.

Finalizada a 3ª avaliación realizarase unha proba para o alumnado que teña avaliacións pendentes

Na primeira parte máis teórica non é habitual ter problemas (salvo os derivados de non estudiar).

Para a parte de salarios e cotiizacións á Seguridade Social así como outras prestacións, facilitaranse supostos prácticos de refuerzo

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 o dereito a avaliación continua terá dereito a unha proba escrita según contempla a normativa que se realizará no mes

de xuño e que se calificará de 0 a 10 puntos. Esta proba escrita versará sobre os contidos recollidos no currículo, tanto contidos teóricos como

resolución de supostos prácticos.

Para superar a materia terá que acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10

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

Mensualmente farase unha valoración en relación a materia impartida, tanto por parte da profesora como do alumnado. Por avaliación analizarase

por parte do alumnado e profesora o desenvolvemento da actividade na aula, do resultado académico. Propostas de mellora para que o alumnado

realice as suas achegas con ánimo de mellorar, etc.

Mensualmente recollerase nas reunións de departamento as incidencias que xurda en relación a programación

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

No grupo non hai alumnos con necesidades especias. En todo caso facilitaranse actividades para o alumnado que non acade un resultado positivo

que en algúns casos se poderán resolver na aula e de non ser posible a profesora está a súa disposición na hora de titoria fixada para os martes

as 18 horas. Tamén poden acudir a consultar e relver dúbidas nas horas que ten de biblioteca.

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.

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

Actividades organizadas polo departamento, visitas, charlas, etc, así como as organizadas polo centro.

Hai que ter en conta que neste réxime, de adultos, as actividades propostas non acostuman a ser compatible co seu horario e coa sua situación

persoal e laboral. En todo caso tentarase facer algunha que se acomode a sua situación

10.Outros apartados

10.1) ADAPTACIÓN Á NOVA SITUACIÓN DE SAÚDE

Tendo en conta a situación actual de alerta sanitaria na que vivimos é moi importante trasladar as medidas de seguridade á aula. Atendendo aos

protocolos actualizados polas autoridades sanitarias e educativas poderemos contemplar dous escenarios:

ESCENARIO COMBINADO PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

1. Este módulo conta cunha aula virtual na plataforma Moodle do IES Ricardo Mella. O alumnado, unha vez que teña un usuario na plataforma,

poderá acceder ao módulo na aula virtual.

2. O curso deste módulo na aula virtual está organizado por UD, que se irán abrindo conforme se vaia avanzando nos contidos do módulo e poderá

contar con ligazóns, ficheiros e tarefas por cada UD. As tarefas serán deseñadas de xeito que quede claro o modo de presentación, o fondo e a

forma da tarefa e os prazos de entrega.Cada UD contará cun foro de dúbidas.

3. Nas primeiras semanas de clase presencial se incidirá no uso da aula virtual, nas pautas a seguir nas titorías a distancia e na resolución de

problemas técnicos que poida ter o alumnado. Se entrenará ao alumnado no uso de ferramentas dixitais para o desenvolvemento desas tarefas.

4. Se organizará un grupo de contactos do alumnado do módulo que constará de correo electrónico como mínimo.

ESCENARIO A DISTANCIA

Se as circunstancias sanitarias obligasen a pasar a un escenario completamente a DISTANCIA, seguiranse as directrices de SEMIPRESENCIAL

do apartado anterior.

 Na medida do posible empregarase o sistema de videoconferencia para explicación de contidos, preferentemente a través das plataformas
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PROFESIONAIS

proporcionadas pola Consellería de Educación.

Ademais da aula virtual, os alumnos traballarán con carpetas compartidas na ferramenta DRIVE, deste xeito eles accederán ao contido e ao

traballo da aula dende a súa casa. As actividades grupais, se fose necesario realizalas, faranse de forma telemática coas ferramentas que

contamos para compartir a información.
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