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PROFESIONAIS

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

O Decreto 191/2010, do 28 de outubro, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia establece o currículo do ciclo

formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Xestión Administrativa. Deste ciclo formativo forma parte o móduo EMPRESA E

ADMINISTRACIÓN.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de apoio administrativo ás tarefas que se leven a cabo na

empresa, polo que se refire ás súas obrigas fiscais e á súa relación con organismos públicos.

Esta función abrangue os seguintes aspectos:

-Apoio administrativo na elaboración de documentos referidos á   empresa.

-Apoio administrativo na relación da empresa cos organismos públicos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nas seguintes funcións:

-As desenvolvidas nas empresas canto á documentación comercial e fiscal, e nas relacións coa Administración.

-As desenvolvidas en empresas de servizos de asesoría en relación ao apoio administrativo da xestión documental de impostos, permisos e

trámites.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), m), q), r), s), t) e u) do ciclo formativo, e as competencias a), m), ñ), o) e p).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

-Manexo de fontes de información sobre o coñecemento dos tipos de empresas e as administracións con que se relacionan.

-Identificación da normativa fiscal das operacións comerciais e contables que afecten á empresa.

O programa é amplo e ademáis interrelacionase co resto dos módulos do ciclo que nos ocupa, co que os discentes ó superar os coñecementos e

interrelacionalos poderán inxerirse no mundo da empresa actual podendo desenvolverse con facilidade nunha oficina.

En concreto no entorno onde se ubica o IES Terra de Trasancos, atópanse empresas de distintos tamaños, grandes, medianas, pequenas e de

diversos sectores onde poderían traballar os alumnos, ou pola contra tamén poderían decantarse por traballar por conta propia, efectuando a

xestión da súa propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como unha asesoría, 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 Analizar as posibilidades da innovación empresarialA innovación
empresarial na
actividade empresarial

21 15

2 Analizar o concepto xuridico da empresa e do empresarioEmpresa e o
empresario: concepto
xurídico

21 15

3 Analizalo sistema tributario español e recoñecelas suas necesidadesSistema tributario
español

21 14

4 Identifica as obrigas fiscais na empresaObrigas fiscais da
empresa

21 14

5 Identifica todas as posibilidades de relación laboral coa Admininstración públicaO dereito e a
organización do
Estado

21 14

6 Describe os diferentes tipos de relacións entre administrados e Administración.Administración pública
e a cidadanía

21 14

7 Realiza as xestións de obtención de información e presentación de documentación ante as administracións
públicas. Identifica distintos tipos de rexistro

A documentación e os
trámites ante a
Administración Pública

21 14
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A innovación empresarial na actividade empresarial 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe as características inherentes á innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. 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 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento económico e creación de
emprego.

CA1.2 Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial.

CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos.

CA1.5 Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes.

CA1.6 Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación.

CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse estruturadamente nun informe.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial. Factores de risco na innovación empresarial. Diagnóstico de actitudes emprendedoras.

 Perfil de risco da iniciativa emprendedora e da innovación.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial. Axudas institucionais públicas e privadas: asesoramento, financiamento de ideas, premios, etc.).
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Empresa e o empresario: concepto xurídico 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. 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 Definiuse o concepto de empresa.

CA2.2 Distinguiuse entre personalidade física e xurídica.

CA2.3 Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal.

CA2.4 Recoñecéronse as características do empresario autónomo.

CA2.5 Precisáronse as características de cada tipo de sociedade.

CA2.6 Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa.

CA2.7 Identificáronse os tipos de franquías.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos de empresa e empresario.

 Persoa física e xurídica.

 Constitución da empresa: condición de empresario, personalidade xurídica e trámites. Tipos de empresa.

 O empresario autónomo.

 Tipos de sociedades.

 Aspectos que inflúen na elección da forma xurídica.

 Franquía.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistema tributario español 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas finalidades básicas e as dos principais tributos. 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 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español.

CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica.

CA3.3 Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria.

CA3.4 Identificáronse os tipos de tributos.

CA3.5 Discrimináronse as súas principais características.

CA3.6 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos.

CA3.7 Identificáronse os elementos da declaración-liquidación.

CA3.8 Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias.

CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema tributario español. Concepto e finalidade socioeconómica do tributo.

 Xerarquía e normativa tributaria.

 Principais características dos tributos.

 Normas e tipos de tributos.

 Clases de impostos.

 Elementos da declaración-liquidación.

 Formas de extinción da débeda tributaria.

 Infraccións e sancións tributarias.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Obrigas fiscais da empresa 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa.

CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo.

CA4.3 Definiuse o índice de actividades económicas

CA4.4 Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE).

CA4.5 Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes.

CA4.6 Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

CA4.7 Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

CA4.8 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

CA4.9 Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividades empresariais e profesionais.

 Declaración censual. Alta no censo de actividades económicas.

 Índice de actividades económicas.

 Imposto de actividades económicas.

 Imposto sobre o valor engadido: tipos e réximes; liquidación.

 Natureza, obxecto e ámbito de aplicación do IRPF. Formas de estimación da renda. Retencións do IRPF.

 Modelos e prazos de declaración-liquidación.

 Natureza e elementos do imposto de sociedades.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O dereito e a organización do Estado 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece os organismos e as persoas que a integran. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo.

CA5.2 Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas.

CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas.

CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas.

CA5.5 Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionouse esta información nun informe.

CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administración.

CA5.7 Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta.

CA5.8 Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito: as súas fontes. Separación de poderes.

 Marco xurídico das administracións públicas.

 Estrutura da Administración: órganos e institucións da Unión Europea e das administracións central, autonómica e local.

 Principios das relacións entre as administracións públicas.

 Sistemas de información das administracións públicas.

 Emprego público: funcionariado.

 Fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público.

 Fedatarios públicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Administración pública e a cidadanía 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Definiuse o concepto de acto administrativo.

CA6.2 Clasificáronse os actos administrativos.

CA6.3 Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio.

CA6.4 Precisáronse os tipos de contratos administrativos.

CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos.

CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles.

CA6.7 Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo.

CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación.

CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Acto administrativo.

 Silencio administrativo.

 Contratos administrativos.

 Procedemento administrativo: as súas fases.

 Recursos administrativos.

 Xurisdición contencioso-administrativa.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A documentación e os trámites ante a Administración Pública 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza xestións de obtención de información e presentación de documentos ante a Administración, e identifica os tipos de rexistros públicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración.

CA7.2 Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos.

CA7.3 Solicitouse determinada información nun rexistro público.

CA7.4 Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

CA7.5 Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter información salientable e
relacionala nun informe tipo.

CA7.6 Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Documentos na Administración.

 Arquivos públicos.

 Rexistros públicos.

 Dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 Vías de obtención de información e de atención á cidadanía.

 Límites do dereito á información.
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Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de xestionar administrativamente a actividade comercial, que

abrangue aspectos como:

A Unión Europea ; a Constitución facendo un traballo sobre a mesma. Composición do Congreso e Senado e distintos documentos relacionados

coa administración. Confección da documentación, e xestión e control das obrigas tributarias derivadas da actividade comercial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na área administrativa de pequenas e medianas empresas de calquera sector de

actividade.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais  do ciclo formativo, e as competencias asociadas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo e, consecuentemente os mínimos

esixibles que neste módulo serían:

- Análise das posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) así como fontes de

desenvolvemento económico e creación de emprego.

- Describir as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial.

- Comparar e documentar experiencias de innovación empresarial, e valorar os factores de risco asumidos en cada unha.

- Definición das características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos.

- Enumeración de iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes.

- Análise das posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación.

- Procurar axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e relacionalas

estruturadamente nun informe.

- Definir o concepto de empresa.

- Distinguir entre personalidade física e xurídica.

- Diferenciar empresas segundo a súa constitución legal.

- Recoñecer as características do empresario autónomo.

- Precisar as características de cada tipo de sociedade.

- Identificar a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa.

- Identificar os tipos de franquías.

- Definir os conceptos de tributo e de sistema tributario español.

- Relacionar a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica.

- Recoñecer a xerarquía normativa tributaria.

- Identificar os tipos de tributos.

- Discriminar as súas principais características.

- Diferenciar entre impostos directos e indirectos.

- Identificáronse os elementos da declaración-liquidación.

- Recoñecer as formas de extinción das débedas tributarias.

- Identificar as infraccións e as sancións tributarias.

- Definir as obrigas fiscais da empresa.

- Precisar a necesidade de alta no censo.

- Definir o índice de actividades económicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Recoñecer as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE).

- Recoñecer as características xerais do IVE e os seus réximes.

- Interpretar os modelos de liquidación do IVE e recoñecer os prazos de declaración-liquidación.

- Recoñecer a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

- Formalizar os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

- Identificar os elementos e a natureza do imposto de sociedades.

- Identificar as fontes do dereito administrativo.

- Identificar o marco xurídico en que se integran as administracións públicas.

- Recoñecer as organizacións que compoñen as administracións públicas.

- Interpretar as relacións entre as administracións públicas.

- Obter información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionar esta información nun informe.

- Precisar as formas de relación laboral na Administración.

- Empregar as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta.

- Identificar as funcións dos fedatarios públicos.

- Definir o concepto de acto administrativo.

- Clasificar os actos administrativos.

- Definir o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio.

- Precisar os tipos de contratos administrativos.

- Definir o concepto de recurso administrativo e diferenciar os seus tipos.

- Identificar os actos recorribles dos non recorribles.

- Verificar as condicións para a interposición dun recurso administrativo.

- Precisar os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación.

- Relacionar as fases do procedemento contencioso-administrativo.

- Cumprir as normas de presentación de documentos ante a Administración.

- Recoñecer as funcións dos arquivos públicos.

- Solicitar determinada información nun rexistro público.

- Recoñecer o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

- Acceder ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter

información salientable e relacionala nun informe tipo.

- Identificar e describír os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

O alumno deberá superar os controis periódicos e ter realizados todos os exercicios e traballos de aula establecidos como mínimos.

A asistencia implica o dereito á avaliación continua, e a non asistencia a perda de dita avaliación, tendo dereito unicamente a un exame

extraordinario.

Para calcular a nota do alumno teranse en conta os seguintes aspectos:

-Participación activa na aula,: interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo

-Orde e pulcritude nos traballos realizados e boa predisposición para o traballo en equipo (a falta de pulcritude e boa predisposición suporá a

aplicación dos mesmos criterios dos parágrafos anteriores)

Os contidos básicos terán un peso do 80% na nota final e valoraranse conxuntamente a traves da realización de probas escritas, que demostrarán

a madurez académica do alumno xa que o forza a desenvolver capacidades de expresión escrita dos coñecementos que posúe e a tomar

conciencia das deficiencias no seu proceso de aprendizaxe.Polo menos en cada avaliación ordinaria se fará unha proba individual. A puntuación

variará en función do número de preguntas . O lado de cada pregunta ou exercicio se colocará o seu valor numérico, .

Nas probas escritas se valorará:

A corrección das respostas
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-A presentación estética adecuada, na que se inclúe a caligrafía

-A coherencia interna do discurso

A cualificación final dos exames será sobre 10 puntos:

-A cualificación menor o igual a 4,0 é considerada insuficiente e os contidos terán que ser recuperados polo alumnado.

-A cualificación maior a 4,0 é compensable. Significa que esa proba, a pesar de ser insuficiente, pode facer promedio co resto das probas escritas

e traballos

Poderanse realizar controis periódicos nos que se incluirán cuestionarios e/ ou exercicios prácticos da materia impartida. Neste caso  a nota da

avaliación será a media aritmética de todas as probas realizadas, sempre que en cada unha delas o alumno obteña  a lo menos un 4, en caso

contrario deberá repetir a proba

O 20% da nota serán os traballos individuais ou grupais realizados .

Para traballar as unidades didácticas se realizarán  traballos (individual ou en equipo). O seu valor numérico variará duns a outros (en función dos

contidos e da súa dificultade). En calquera caso, sempre se comunicará o seu valor cando se expoña o traballo.

Nos traballos se valorará:

-A puntualidade na entrega

-A corrección dos contidos escritos

-Que o traballo cumpra as pautas marcadas previamente

-Que a redacción dos contidos sexa elaborada polo propio alumno

-A coherencia interna do discurso e a súa defensa e exposición.

No caso de que non se realicen traballos a porcentaxe correspondente sumarase ao 80%.

No caso de confinamento sanitario, o alumnado terá que asistir de forma obrigatoria ás clases on line a través da aula virtual nos mesmos horarios.

Considerase falta a non asistencia.

Os exames realizaranse de forma virtual.

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

Durante o curso, as alumnas e alumnos que non acaden os mínimos esixidos, proporcionaráselles actividades de apoio con exercicios nos que

teñan dificultades para que adquiran práctica e destreza. Aproveitaremos as vacacións  escolares para que poidan traballar os exercicios e a volta

correxiranse e farase unha proba de recuperación.

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

-Actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso na aula, que o alumno presentará en tempo e forma (a criterio do profesor).

-Nunha proba teórica-práctica de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5.

-Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas como na proba

teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011:

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Para

os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou

alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro. e
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que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen ricos tal e como establece a normativa vixente no

seu artigo 25.4. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan perdido o

dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou ás instalacións.

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 10% de non asistencias con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe,

comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Farase un seguimento da mesma a través do alumnado para coñecer  o seguimento e  comprensión dos contidos, para que se poda adaptar no

sucesivos cursos as necesidades que presente o alumnado

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico,  realizarase unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e

situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no

respecto, e, procurando atopar solucións de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar

condicións de entrega de traballos, datas de probas, etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico ¿

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As que dispoña o departamento

10.Outros apartados

10.1) Bibliografia

Libro "Empresa y Administración"; Josep Alfaro, Montserrat Pina.

ISBN: 978-84-486-2319-7

Libro "Empresa y Administración"; Enrique García Prado

ISBN: 978-84-283-4270-4

10.2) Otros Recursos

Otros recursos: Internet, AEAT, Banco de España
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