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

O ámbito produtivo baséase nas Pequenas e Medianas empresas, que realizan tódalas funcións de carácter administrativo nos procesos

comerciais, laborais, contables, fiscais e financieiros, polo que o curriculum adáptase nunha gran parte as necesidades destas empresas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para confeccionar un proxecto de empresa e efectuar a sua xestión, de xeito integrado nun

contexto real de traballo, ónde o alumnado poñerá en práctica todos os coñecementos e procedementos adquiridos o longo do seu proceso de

aprendizaxe nos diversos ámbitos funcionais.
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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 A figura do empresario. Factores que determinan a selección de ideas de negocio. O plan de empresa:
presentación dos promotores, obxectivos e concreción da idea. Signos de identificación da empresa (logos,
rótulos, marcas, etc) Ubicación. O proceso innovador en produtos, procesos, marketing e na organización.
Factores de risco na innovación empresarial: as facetas do emprendedor. A tecnoloxía como clave da
innovación empresarial.

O emprendedor e o
plan da empresa

15 10

2 O entorno general. A competencia. Os proveedores. Os clientes e a súa segmentación. Prezos, promoción e
distribución. A organización funcional. RSC. DAFO

Estudo de mercado 30 20

3 Forma xurídica e clasificación das empresas. Trámites xerais, específicos, autorizacións, instalacións ou
constitución. Inscricións noutros rexistros. Carnés profesionais

Trámites e
documentación

15 10

4 Posibilidades que ten a empresa par aobter financiamento. ventaxas e inconvenientes de cada tipoFontes de
financiamento

23 10

5 Avaliar a rendibilidade e risco do proxecto empresarial. Analise de escenarios e sensibilidadeViabilidade
empresarial

30 20

6 Planificación do aprovisionamento e xestión da comercialización. Confeccionar a contabilidade. Planificación
das necesidades financeiras

Xestión da actividade
comercial e financeira

30 15

7 Elaboración do plan de maarketing. Medios promocionais. Web e dominios. Plan de RRHHXestión do marketing
e dos recursos
humanos

20 10

8 Explorar as posibilidades de internacionalización. Internacionalización e innovación. Axudas e ferramentas
público-privadas para a internacionalización

Internacionalización e
globalización

5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O emprendedor e o plan da empresa 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os factores da innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. NO

RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 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 Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de desenvolvemento económico e
creación de emprego.

CA1.2 Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas implicacións que ten para a competitividade empresarial.

CA1.3 Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como motor económico e social.

CA1.4 Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de vista empresarial.

CA1.5 Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e valorando os factores de risco asumidos en cada unha.

 CA1.8 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA2.1 Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de negocio.

CA2.2 Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de negocio factible.

CA2.3 Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio.

CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

 CA2.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial.

 Factores de risco na innovación empresarial: facetas da persoa emprendedora.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial.

 A persoa promotora e a idea.

 Selección de ideas de negocio.

 Plan de empresa.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estudo de mercado 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. NO

RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos
marcados co proxecto. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea de negocio.

CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de negocio proposta.

CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto de empresa.

CA2.7 Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho nel.

CA2.8 Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto.

 CA2.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA3.1 Identificáronse as principais características do sector empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.

CA3.3 Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.

CA3.4 Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos seus fins.

CA3.5 Identificáronse as funcións dentro da empresa

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Plan de empresa.

 Análise de mercados.

 Actividade empresarial.

 Competencia.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Trámites e documentación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos
marcados co proxecto. NO

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

RA5 - Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha dunha empresa, analizando os trámites legais e as actuacións necesarias que levan consigo a
realización do proxecto empresarial. SI

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.6 Seleccionouse a forma xurídica adecuada.

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

CA4.4 Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido.

CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA5.1 Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.

CA5.2 Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica que se elixa.

CA5.3 Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites.

CA5.4 Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa.

CA5.5 Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha.

CA5.6 Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a Seguridade Social

CA5.7 Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras administracións públicas á hora de abrir un negocio.

CA5.8 Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para determinados tipos de negocios.

CA5.9 Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a tramitación e a posta en marcha dun negocio.

 0CA5.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos.

CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.
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Criterios de avaliación

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Empresario ou empresaria.

 Empresa: clasificación, forma xurídica, obxectivos, organización funcional e responsabilidade social.

 Asignación de recursos.

 Trámites xerais para os diversos tipos de empresa.

 Tramites específicos. Negocios particulares.

 Autorizacións, instalación ou constitución.

 Inscricións en rexistros.

 Carnés profesionais.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Fontes de financiamento 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos
marcados co proxecto. NO

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.

CA3.8 Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento.

CA3.9 Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para o seu mantemento.

 0CA3.10 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA4.3 Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta en marcha do negocio.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.5 Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Investimento na empresa.

 Fontes de financiamento

 Xestión da contabilidade como toma de decisións, das necesidades de investimento e financiamento, e das obrigas fiscais.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.
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Contidos

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Viabilidade empresarial 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 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 Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio.

CA4.2 Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio.

CA4.5 Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa.

CA4.7 Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos de investimento.

CA4.8 Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha mellor planificación na empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de viabilidade.

 Análise económico-financeira de proxectos de empresa.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión da actividade comercial e financeira 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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 Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento da empresa.

CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

CA6.4 Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa.

CA6.6 Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento.

 Xestión da contabilidade como toma de decisións, das necesidades de investimento e financiamento, e das obrigas fiscais.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión do marketing e dos recursos humanos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, tendo en conta os factores que poidan influír nela. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.6 Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa.

 CA4.9 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.2 Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa.

   CA6.2.1 Completouse o plan de marketing da empresa

   CA6.2.2 Deseñáronse as accións promocionais

CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos.

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.7.e) Contidos

Contidos

 Xestión comercial, de márketing e de recursos humanos na empresa.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Internacionalización e globalización 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os factores da innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. NO

RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación destas.

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

 CA1.8 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

CA6.7 Valorouse a organización da propia tarefa.

CA6.8 Realizouse o traballo entre os membros do grupo.

CA6.9 Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado global satisfactorio.

CA6.10 Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao público.

  CA6.11 Mantívose unha actitude correcta con relación a sí mesmo, os demais, o módulo formativo e as normas

4.8.e) Contidos

Contidos

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Equipos e grupos de traballo. Traballo en equipo: toma de decisións. Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

 Expediente do proxecto: elaboración e selección do destinatario.

 Exposición pública do proxecto: técnicas de captación da atención. Destrezas comunicativas.

 Uso de ferramentas informáticas na elaboración e na exposición do proxecto empresarial.
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A cualificación  do alumnado estrutúrase do seguinte modo:

» Probas escritas dos contidos teóricos e prácticos son o 40% da nota final. Instrumento: Proba escrita

» Proxecto de empresa(actividades de simulación)  son o 50% da nota final.  Instrumento: Lista de cotexo

» Actividades ou traballos complementarios son o 10% da nota final. Instrumento: Lista de cotexo

Considérase que o alumnado supera o módulo cando acada un 5 na cualificación global.

     - O 40% das PROBAS ESCRITAS: será a media aritmética das cualificacións obtidas nos exames e realizarase tendo en conta todas as probas

realizadas ata o momento da avaliación desde o principio do curso.

Neste apartado o alumno ten que acadar como mínimo 5 para poder superar a avaliación.

As probas escritas serán de natureza teórico-práctica nas que os alumnos responderán a preguntas e resolverán casos prácticos que constatarán

a adquisición dos obxectivos sinalados nas unidades didácticas.

Na valoración das probas escritas teranse en conta os seguintes aspectos:

- Presentación, orde e claridade nas respostas.

- Uso axeitado do vocabulario propio da materia e uso ortográfico correcto.

- Concreción e precisión nas preguntas de resposta curta.

- Presentación clara e ordenada das respostas.

-       Interpretación dos resultados numéricos.

- Corrección nos cálculos aritméticos.

- Expresar os resultados nas unidades correspondentes.

As ponderacións de cada pregunta e dos aspectos antes relacionados quedarán recollidos nos enunciados de cada unha das probas escritas.

Se o alumno/a se colle copiando, terá que presentarse a unha proba final con toda materia impartida durante o curso.

- O 50% do PLAN  DE EMPRESA E AS ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN: o plan de empresa realizarase en grupos que terán 2 ou 3 alumnos-as

(excepcionalmente un). Durante a elaboración do plan de empresa cada grupo irá entregando  nas datas establecidas os diferentes capítulos que

compoñen o plan/simulación. Ó remate  do curso cada grupo terá que entregar  a secuencia das fases de simulación debidamente desenvolvidas e

o plan de empresa totalmente terminado e expoñelo ante o profesor  e os alumnos. A valoración do plan realizarase do seguinte xeito:

» Contido do plan e das actividades de simulación, ata 8 puntos: para a valoración do plan de empresa e das actividades, terase en conta a

calidade e organización dos traballos, claridade de conceptos, presentación, autonomía de grupo, iniciativa de grupo e grao de innovación. Tanto a

valoración dos capítulos como a valoración do plan unha vez rematado é igual para todos os membros do grupo. Para a súa avaliación

empregarase unha lista de cotexo.

» Exposición do plan, ata 2 puntos: en canto á presentación oral terase en conta  a fluidez, claridade, seguridade, persuasión, soportes,

etc...A exposición é unha nota individual.

Neste apartado o alumno ten que acadar como mínimo 5 para poder superar a avaliación.

- O 10% das ACTIVIDADES OU TRABALLOS COMPLEMENTARIOS : realizaranse  actividades ou traballos complementarios de xeito individual e

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

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

recollidos a través da aula virtual do centro. Avaliaranse a través de listas de cotexo. No caso de non realizar actividades ou traballos

complementarios esta porcentaxe sumará o porcentaxe da nota dos exames.

A avaliación para os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua:  este alumnado será convocado a unha proba final escrita conforme os

contidos e obxectivos mínimos e criterios de avaliación establecidos na programación. Esta proba será o 30 % da nota. Por outra banda terá que

presentar e expoñer o plan de empresa de xeito individual (40% da nota). Finalmente o outro 30% corresponde a unha proba práctica relativa á

xestión integrada do proxecto empresarial.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA:

UNIDADE 1:

- O promotor e a idea.

- Selección de ideas de negocio:    factores que determinan a elección.

- O plan de empresa: presentación dos promotores, obxectivos do plan de empresa, concreción da idea e da actividade empresarial, signos de

identificación da empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera), situación.

- O proceso innovador en produtos, procesos, mercadotecnia e na organización.

- Factores de risco na innovación empresarial. As facetas do emprendedor

- A tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

UNIDADE 2:

- Ámbito xeral: a competencia, os provedores, os clientes e a súa segmentación.

- Prezos, promoción e distribución.

- A organización funcional:

. Estrutura organizativa: Deseño dos principais postos da empresa e descrición das actividades ou funcións de cada posto.

. O organigrama da empresa.

- Responsabilidade social da empresa. A ética nos negocios.

- Análise DAFO.

UNIDADE 3:

- A forma xurídica da empresa.

- Clasificación de empresas, segundo criterios económicos e xurídicos.

- Asignación de recursos: humanos, materiais e económicos

- Trámites xerais para os diferentes tipos de empresa.

- Trámites específicos. Negocios particulares.

- Autorizacións, instalación ou constitución.

- Inscricións noutros rexistros.

- Carnés profesionais.

UNIDADE 4:

O investimento na empresa e as súas características:

. Aplicación de métodos de selección de investimentos.

. Investimentos necesarios para a posta en marcha.

- Fontes de financiamento:

. Recursos propios.

. Financiamento alleo a longo e curto prazo.

. Axudas, subvencións e recursos de asesoramento dispoñibles na Comunidade e no ámbito estatal.

. O custo das fontes de financiamento: TAE.

UNIDADE 5:

- Plan de viabilidade comercial, económica, financeira, xurídica e ambiental. Outros plans de viabilidade.
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- Análise económico-financeiro de proxectos de empresa:

. Resumo de Investimentos e cadros de amortización.

. Cadro de amortización de préstamos.

. Previsión de tesouraría.

. Previsión de compras e gastos, de vendas e ingresos.

. O punto de equilibrio.

. Elaboración de balances e conta de Perdas e Ganancias.

. Fondo de manobra e cálculo de ratios financeiros e económicos.

UNIDADE 6:

Desenvolvemento e posta en práctica:

- O plan de aprovisionamento.

- Xestión da contabilidade como toma de decisións.

- Xestión das necesidades de investimento e financiamento: avaliación dos investimentos realizados e das súas fontes de financiamento, control de

tesouraría e xestión de impagados.

. Relacións con intermediarios financeiros.

- Xestión das obrigas fiscais.

- Xestión comercial na empresa: control de vendas, de custos de distribución, publicidade, etcétera.

- Equipos e grupos de traballo.

- O traballo en equipo. A toma de decisións.

- Confección e deseño dos equipos dentro da empresa creada.

- Xestión dos recursos humanos.

UNIDADE 7:

- Xestión da mercadotecnia na empresa: análise das actuacións levadas a cabo pola empresa, fixación de estratexias, obxectivos, etc, elaboración

de presupostos provisionais. A nova mercadotecnia: En Internet, a través de telefonía móbil, cartelería dixital, etc.

UNIDADE 8:

- A internacionalización das empresas como oportunidade.

- Alianzas accionariais ou estratéxicas con empresas estranxeiras. Incremento das exportacións nun mercado global.

- Ferramentas para a innovación empresarial. Internet: A súa influencia na organización da empresa

No caso de confinamento, as clases serán impartidas por medios telemáticos seguindo os mesmos criterios de cualificación do módulo establecido

na parte superior.

Os traballos e exames serán feitos a través da aula virtual, mediante a utilización de sistemas ofimáticos tales como procesadores de texto e follas

de cálculo.

A non participación e presentación nas clases virtuais suporá unha falta de asistencia que computará para a perda do dereito a avalicación

continua do alumno. Tendo que examinarse de todo o módulo no caso de chegar a porcentaxe establecida no epígrafe 6.b)

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

Nos apartados do plan de empresa e a xestión integrada na empresa simulada, o alumnado poderá mellorar a súa competencia  atendendo ás

recomendaciónse e as correccións que o profesor lle vaia marcando ao longo do curso nas distintas fases das accións formativas, sendo as

últimas as que determinen se o alumno/a acada o mínimo esixible para superalos. A avaliación é por tanto continua/formativa.

No apartado das probas escritas, o alumnado que desexe recuperar algunha delas recibirá material complementario para a súa preparación.
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O alumnado que non supere o módulo na avaliación final ordinaria, seguirá realizando actividades de recuperación no horario establecido ao efecto

e nas actividades que non lle permitiran superar os criterios de avaliación establecidos e fará un exame no periodo de xuño daquelas partes non

superadas.

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

O alumnado que supere o límite máximo de faltas de asistencia do 10% das hora do módulo, segundo o establecido no decreto 114/2010 de 1 de

xullo, perderá o dereito á aplicación dos criterios xerais de avaliación e deberá presentarse a un único exame no periodo establecido para tal

efecto.

As calificacións previas do alumnado que perda o dereito á avaliación continua no se terán en conta.

Este alumnado será convocado a unha proba final escrita conforme os contidos e obxectivos mínimos e criterios de avaliación establecidos na

programación. Esta proba será o 30 % da nota. Por outra banda terá que presentar e expoñer o plan de empresa de xeito individual (40% da nota).

Finalmente o outro 30% corresponde a unha proba práctica relativa á  xestión integrada do proxecto empresarial. Cada unha destas partes serán

valoradas de 1 a 10 puntos.

Será necesario obter unha nota igual ou superior a 5 en cada parte para aprobar o módulo.

A data, hora e duración desta proba establecerase en reunión de departamento e farase pública no taboleiro de anuncios do centro.

Adicionalmente aquel alumnado que teña un porcentaxe de faltas igual ou superior o 20% das faltas totais do módulo, sexan o non xustificadas,

perderá o dereito a avaliación continua segundo acordo do Departamento de Administración e Xestión e recollido nas NOF do centro. Neste caso o

alumnado seguirá o mesmo proceso que o explicado o principio desde epígrafe.

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

En cada unha das sesións de avaliación realizarase o correspondente seguimento da programación e do proceso de ensino e práctica docente. Os

indicadores empregados para a realización das funcións descritas son os seguintes:

Grao de desenvolvemento da programación didáctica.

Selección de obxectivos e contidos en función dos grupos.

Aplicación dos criterios de avaliación e cualificación recollidos na programación ao longo do curso.

Aplicación de criterios de avaliación que permitan avaliar contidos de distinta natureza.

Adopción de estratexias metodolóxicas diversas para atender á diversidade do alumnado.

Utilización de medios audiovisuais e informáticos.

Indicadores empregados para a avaliación da práctica docente:

a. A adecuación das tarefas, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado: reflexión sobre a incidencia da

avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados, o grao de adecuación dos obxectivos establecidos, os contidos curriculares explicados e

os criterios de avaliación e cualificación. Necesidade de establecer modificacións nos criterios de avaliación recollidos nas Programacións

Docentes.

b. As aprendizaxes acadadas polo alumnado: reflexión sobre o grao de consecución dos obxectivos establecidos ao alumnado e a contribución ao

desenvolvemento do resultados de aprendizaxe. O grao de consecución dos contidos mínimos.

c. As medidas de atención á diversidade aplicadas: avaliar o progreso do alumnado con apoio na aula, con A.C.I., actividades de ampliación ou con

programas de reforzo.
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d. A programación didáctica e  o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro e os procedementos de

avaliación do alumnado: valorar o desenvolvemento da programación segundo o previsto, adecuación das estratexias de ensinanza/aprendizaxe

aplicadas ao grupo, idoneidade da metodoloxía e materiais curriculares.

e. A coordinación entre profesorado do grupo, así como entre o profesorado do 1º e 2º curso: avaliar o grao de coordinación entre o profesorado de

grupo e entre os profesores do departamento. Relación co titor/a.

f. Relacións  co alumnado: valorar a calidade da comunicación cos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O procedemento seguido para a avaliación é o seguinte:

1º Análise do nivel de aprendizaxe do alumnado nos seguintes aspectos:

- O currículo cursado antes do ciclo formativo: que tipo e cal é o nivel de coñecementos que debe posuír o alumno/a para cursar con éxito o

ciclo formativo.

- O grado de desenvolvemento de determinadas habilidades que se aplicarán no módulo: a busca de información, analíticas, de

comunicación,...

- Os métodos de traballo en canto aos procedementos ou estratexias de aprendizaxe. Cales son os hábitos de estudo e de traballo do

alumno/a: capacidade de organizar o seu estudo, grao de concentración, habilidade para buscar axudas no estudo, ...

- A experiencia profesional, no caso de haber estado ou estar traballando. En que ten experiencia, que instrumentos  manexou, que

destrezas posúe, ...

Para iso, elaborarase algunha proba, cuestionario, etc.,  que permita recoller e estruturar aquela información que consideremos relevante. Os

resultados poranse en común.

2º As ideas previas do alumno ou alumna e os esquemas de coñecemento en canto a determinados contidos do módulo.

- Son construcións personais d@s alumn@s, elaboradas de xeito espontáneo na súa interacción cotiá co mundo que lles rodea.

- Poden resultar incoherentes desde o punto de vista científico, técnico ou social, pero non así desde o do alumn@.

- Buscan a utilidade máis que a verdade. Son específicas, referidas a realidades moi próximas e concretas, nas que o alumn@ non sabe

aplicar as leis xerais científicas o técnicas ensinadas na clase.

3º O contexto do grupo que cursa o módulo: serve para detectar as características, os intereses e as necesidades do grupo. Ofrece unha diagnose

da situación de partida como motivación, expectativas do alumnado.

4º Da integración e dinámica relacional no grupo clase e no centro.

5º POSTA EN COMÚN (XUNTA DE AVALUCIÓN INICIAL), dos aspectos observados, na sesión de avaliación inicial. Realizarase a principios de

curso (aproximadamente, mediados de outubro) e consistirá na análise e a reflexión, por parte do equipo educativo  coordinado polo titor/a, dos

resultados e datos recllidos durante todo o proceso, tanto do grupo como d@s alumn@s  individualmente e a posterior toma de decisións. Desta

xunta poderán saír acordos ou propostas tales como:

- Posible priorización de obxectivos segundo as necesidades detectadas (axuste de programacións de aula)

- Medidas relativas á actuación do profesorado no grupo.

- Detección de "posibles alumn@s" que puideran requerir, nun primerio momento, dalgún tipo de axuda.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Na aula encontrámonos cun alumnado moi diverso. Esta diversidade, fiel reflexo da nosa sociedade, está orixinada por múltiples motivos, como

poden ser diferentes capacidades, diferentes procedencias, distintas motivacións e intereses, etc. Partimos do principio de que o mellor xeito de

atender á diversidade e de previr problemas de aprendizaxe, é elaborar unha programación que sexa sensible ás diferenzas e que favorezan a

individualización do ensino. Partindo deste principio, a nosa proposta pretende que a vía principal de atención á diversidade se encontre na propia

programación, que nos permita individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe para ir adaptándoo ao seu ritmo de introdución de novos contidos.

A programación poderá flexibilizarse para que o profesor poida introducir os cambios que estimen necesarios para dar resposta ás diferentes

capacidades para aprender, as diferentes motivacións por aprender, os diferentes estilos de aprendizaxe e interese dos alumnos. Desta forma as

adaptacións que se poidan facer permiten facilitar a evolución individualizada de cada alumno para que poidan cumprir os obxectivos de forma

diferente traballando os mesmos contidos.

O proceso de ensino e aprendizaxe proposta, incorpora unha gran variedade de tipos de actividades que permiten a diversidade de agrupamentos

e a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, en función do punto de partida e as posibilidades dos alumnos. Moitas destas actividades con

diferentes solucións segundo os enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, o cal permite afrontar e resolver os problemas dende diferentes

capacidades e intereses.

As actividades programadas en cada unidade didáctica serán formuladas partindo da análise dos contidos que se traballan, de tal forma que non

sexan demasiado doadas e, por conseguinte, pouco motivadoras, nin tan difíciles que lles resulten desmotivadoras.

As actividades teñen distintos niveis de dificultade e distintos enfoques, para que todos os alumnos poidan realizalas con éxito e permiten utilizar

metodoloxías diversas, dependendo dos contidos que se desenvolvan (cuestións con respostas conceptuais, cuestións tipo test, debates, redactar

e cumprir documentos, realizar organigramas, actividades fóra da aula, simulacións na aula, consultas e buscas en Internet, etc.).

A dificultade das actividades está graduada para poder atender á diversidade dos alumnos e, en moitas ocasións, deixan liberdade para que o

profesor poida adaptalas ao contexto educativo e social, en que se desenvolve a actividade docente secuenciándoas de forma distinta, ou dando

prioridade a un contidos sobre outros.

Realizaranse se fose necesario actividades diferentes para diferentes agrupamentos de alumnos, de forma que o profesor poida atender a todos os

alumnos, ou que algúns alumnos poidan ser titorados polos seus propios compañeiros, "técnica entre iguais. "

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación cívica e moral, educación para a paz, para a saúde, para a igualdade de oportunidades entre sexos, para a educación do consumidor,

etc.

En especial trabállase no fomento do autoemprego e da cultura emprendedora.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Segundo as posibilidades que xurdan durante o curso poderanse realizar actividades relacionadas co emprendemento, cooperativismo, viveiros de

empresas,.. e que sexan propostas polo departamento de Administrativo ou en colaboración con outros departamentos.
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