
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS
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Terra de Trasancos 2022/202315026455 Narón

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0443 Tratamento da documentación contable 62022/2023 126105

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN BAUTISTA NÚÑEZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O módulo contén a formación necesaria para desenvolver as funcións de apoio administrativo no ámbito contable, aplicando os  parámetros  para

rexistrar, archivar e contabilizar as operacións contables dunha empresa púbilica ou privada, aplicando a normativa vixente.
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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 Os feitos contables:
documentación e
interpretación

15 12

2 O rexistro contable
dos feitos económicos
habituais

55 43

3 A contabilidade nun
exercicio económico
completo

35 28

4 Comprobación dos
rexistros contables:
contas e
documentación

21 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os feitos contables: documentación e interpretación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a información que contén. 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 Identificáronse os tipos de documentos soporte que son obxecto de rexistro contable.

CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable.

CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros.

CA1.4 Clasificouse a documentación soporte conforme criterios previamente establecidos.

CA1.5 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

CA1.6 Arquivouse a documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos.

CA1.7 Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación mercantil, laboral, fiscal e contable.

 Interpretación contable dos documentos xustificantes da información contable.

 Documentos xustificantes mercantís tipo.

 Requisitos da lexislación mercantil na documentación contable.

 Organización e arquivo dos documentos mercantís para os fins da contabilidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O rexistro contable dos feitos económicos habituais 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas
empresas. 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 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das empresas.

CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC.

CA2.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC.

CA2.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables máis habituais.

CA2.5 Cubríronse os campos do libro de bens de investimento por medios manuais e/ou informáticos.

CA2.6 Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE.

CA2.7 Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para salvagardar os datos rexistrados.

CA2.8 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Existencias.

 Operacións relacionadas con compras e vendas.

 Gastos e ingresos.

 Inmobilizado material: libro de bens de investimento; amortizacións; baixas.

 Deterioración de valor.

 Financiamento.

 Contabilización e liquidación do IVE.

 Cálculo do resultado.

 Rexistro contable informático dos feitos económicos habituais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A contabilidade nun exercicio económico completo 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan de
contabilidade. 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 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable.

CA3.2 Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na aplicación informática de forma cronolóxica.

CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de sumas e saldos.

CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables que cumpra realizar antes do pechamento do exercicio económico.

CA3.5 Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións correspondentes, as correccións de valor reversibles e a regularización contable que corresponda a un
exercicio económico concreto.

CA3.6 Obtívose con medios informáticos o cálculo do resultado contable e o balance de situación final.

CA3.7 Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto.

CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos introducidos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Asentamento de apertura.

 Rexistro contable de operacións diarias.

 Balance de comprobación de sumas e saldos.

 Axustes e regularizacións previos ao pechamento.

 Conta de perdas e ganancias.

 Balance de situación final.

 Memoria.

 Asentamento de pechamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Comprobación dos rexistros contables: contas e documentación 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos documentos soporte. 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 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa documentación laboral e fiscal.

CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos créditos coa documentación soporte.

CA4.3 Circularizáronse os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas recibidas.

CA4.4 Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento.

CA4.5 Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de partidas.

CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades.

CA4.7 Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento do exercicio.

CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento establecido.

CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros contables.

CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos rexistros contables coa documentación laboral e fiscal, coa bancaria e coa mercantil.

 Punteamento.

 Conciliación bancaria.

 Comprobación nas aplicacións informáticas.
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Mínimos exixibles para superar o módulo :

-Coñecer o sistema de rexistro contable da empresa e a documentación soporte dos feitos contables.

-Realizar o rexistro contable das operacións iniciais da empresa.

-Realizar o tratamento contable das existencias, das operacións de compra e venda.

-Realizar o rexistro contable das operacións de tesouraría e de persoal.

-Realizar o rexistro contable da amortización do inmobilizado e o deterioro no valor dos elementos patrimoniais.

-Comprobar o rexistro contable das operacións de fin de exercicio, e elaborar as contas anuais.

Con carácter xeral traballaranse os RA e CA nos vistos ou vistos parcialmente no curso anterior  por mor da pandemia, no módulo de Técnica

Contable e recollidos no informe valorativo de grupo entregado o xefe de departamento. Os cales se detallan a continuación:

-RA4 -Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios    do    PXC-PEME

(CA4.1  Identificáronse  as  contas  patrimoniais  e  de  xestión  que  interveñen  nas operacións  básicas  das  empresas.  CA4.2  Codificáronse  as

contas  consonte  o PXC-PEME. CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo  o  PXC-PEME.  CA4.4

Efectuáronse  os  asentamentos  correspondentes aos    feitos    contables.    CA4.5    Realizáronse    as    operacións    contables

correspondentes   a   un   exercicio   económico   básico.   CA4.6   Efectuouse   o procedemento  de  acordo  cos  principios  de  responsabilidade,

seguridade  e confidencialidade da información).

RA5 -Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas específicas,  e  valora a  súa  eficiencia  na xestión  do  plan  de

contas

(CA5.1 Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos

establecidos. CA5.2  Propuxéronse  altas  e  baixas  de  códigos  e  conceptos  en  asentamentos predefinidos, seguindo  os  procedementos

establecidos.  CA5.3  Introducíronse conceptos  codificados  na  aplicación  informática  seguindo  os procedementos establecidos.  CA5.4

Executáronse  as  baixas  dos  conceptos  codificados  coa autorización     correspondente.     CA5.5     Introducíronse     os     asentamentos

predefinidos na aplicación informática seguindo os procedementos establecidos. CA5.6  Introduciuse  no  asentamento  a  información

correspondente  a  cada campo,  dacordo  coa  natureza  económica  da  operación.  CA5.7 Arranxáronse os  imprevistos  que  poidan  xurdir

durante  o  uso  da  aplicación, recorrendo  á axuda  do  programa,  á  axuda  en  liña  ou  ao  servizo  de  atención  á  clientela  da empresa

creadora  do  software.CA5.8  Realizouse  copia  de  seguridade  das contas, dos saldos e dos seus movementos respectivos, así como da

colección de apuntamentos predefinidos.CA5.9 Seguiuse o plan de acción para a custodia no  lugar  e  no soporte  axeitados, así  como a  xestión

administrativa  da  copia  de seguridade, nun tempo axeitado e cos métodos apropiados).

Estes contidos de repaso que non formen parte dos contidos mínimos do módulo tratamento da documentación contable, non serán tidos en conta

para o cálculo da nota final. Os que si formen parte da programación do módulo tratamento da documentación contable, si se terán en conta para a

cualificación final do alumno/a.

Cualificación:

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

Para calcular a nota do alumno valorarase a súa actitude a través da observación directa na aula (probas de desempeño), e da realización

individual ou en grupo de traballos e probas escritas sobre actividades de ensinanza-aprendizaxe (evidencias de produto)

A cualificación terá un valor numérico de 1 a 10 sendo necesario obter un 5  en cada criterio de avaliación que sexa mínimo exixible para supéralo

módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Dependendo do tipo de actividades utilizaranse diferentes instrumentos de avaliación, formadas por probas escritas, listas de cotexo e táboas de

observación.

Teranse en conta os seguintes aspectos:

O 70% da nota obterase a través de exames escritos que poderán ser en papel ou aplicación informática, o 30% restante obterase de traballos ou

exercicios de entrega obrigatoria por parte o alumnado.

A cualificación final dos exames será sobre 10 puntos:

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

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

traballos

Poderanse realizar controis periódicos nos que se incluirán cuestionarios teóricos 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  polo menos un 4, en

caso contrario deberá repetir a proba.

O 30% da nota serán os traballos individuais ou grupais realizados .

Para traballar as unidades didácticas se realizarán  traballos (individual o 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 valorarase:

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 70% dos exames

Non superarán o módulo os alumnos/as que non obteñan unha nota igual ou superior a 5 puntos no apartado de traballos e no de probas escritas

de xeito independente tendo que recuperalas no período establecido dende marzo ata xuño.

O alumnado que teña unha porcentaxe do 10% de faltas inxustificadas perderá o dereirto a avaliación continua e terá que examinarse de toda a

materia no exame extraordinario. 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

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 avaliación continua

do alumno. Tendo que examinarse de todo o módulo no caso de chegar o 10% das faltas.

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

O longo do curso, os alumn@s que non acaden os mínimos exixidos, proporcionaráselles actividades de apoio con exercicios que presentarán

distinto nivel de dificultade para que vaian adquirindo a habilidade precisa para desempeñar  as labores encomendadas.
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Caso de non superar o módulo en marzo o alumno deberá realizar unha proba final en xuño, que comptemplará a totalidade dos contidos. para

axudar a preparar adecuadamente o exame se proprondrán o alumnado actividades específicas e individualizadas de recuperación para realizar no

terceiro trimestre.

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 horas 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 mes de marzo.

As calificacións previas do alumnado que perda o dereito á avaliación continua non se terán en conta.

Deberá examinarse  dos contidos mínimos nun exame que constará de dúas partes que serán cualificadas de 1 a 10.

-Unha parte teoríca de preguntas curtas ou tipo test de contidos mínimos do temario.

-Unha parte práctica con exercicios dunha mostra representativas de contido mínimos do temario.

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

A nota final do módulo será o media ponderada do 70% da nota da parte práctica e o 30% da nota da parte teórica.

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

Para determinar se o desenvolvemento das clases e das actividades propostas para que o alumnado alcanzase os obxectivos planificados,

resultaron  eficaces e adecuados, levarase a cabo unha avaliación a partir de:

.- Os resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado

.- A propia avaliación feita polo alumnado dos materiais, actividades...

.- Opinións escritas do alumnado, trimestralmente, sobre o que aprenderon, o que máis lle gustou e o que lle resultou máis difícil.

.- Debate entre os membros que integran o departamento.

Estes aspectos recolleranse na memoria anual e servirán para a elaboración da programación do curso seguinte e mellorar a práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira sesión de cada unidade didáctica, e tras a presentación do seu contido, realizaranse actividades para detectar os coñecementos

previos que ten o alumnado sobre a materia a tratar.

As actividades serán variadas:

.- Ler e comentar textos relacionados co contido a tratar.

.- Solucionar test con distintos items sobre os aspectos claves a tratar , que se poden correxir oral e colectivamente.
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.- Intercambiar opinións cos alumnos sobre os contidos da  unidade didáctica

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

Os alumnos que requiran determinados apoios e atencións educativas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais o por manifestar

graves trastornos de personalidade o conduta terán unha atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario,

realizaráselle, xunto co Departamento de Orientación, unha adaptación de medios materiais e tempos na realización de tarefas e exames.

Para aqueles alumnos/as que precisen apoio educativo, como é o caso dos alumnos/as que non superen algunha avaliación, facilitaráselle

actividades de reforzo con distinto grado de dificultade-

Para dar resposta educativa os alumnos/as con altas capacidades intelectuais, se establecerán actividades de ampliación curricular.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Teranse en conta os seguintes aspectos:

.- Asistencia y puntualidade, calquera das dúas trae consigo a perda de contidos e de participación na resolución de supostos prácticos

.- Comportamento durante o desenvolvemento das clases, o respecto polos compañeir@s, o profesor, o material...

.- Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo.

.- A claridade e a limpeza nos traballos realizados

.- A predisposición para o traballo en equipo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Levaránse a cabo aquelas que se planifiquen polo departamento

10.Outros apartados

10.1) Bibliografia

.-Libro de texto de la editorial MACGRAWHILL: Tratamiento de la documentación contable.

.-Plan general contable PYMES

.-Lexislación de consulta:

.-Código de Comercio, Real Decreto de 22 de agosto de 1885.

.-Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889.

.-Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.E. 11-

03-2004)

.-Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

.-LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (BOE de 29 de diciembre de 1992)

.-Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de diciembre),por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
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10.2) Recursos Informáticos

Aplicacións informáticas para o tratamento da documentación contable.

Das seis horas semanais que se imparte a materia, so unha desenvolvese na aula de  informática, o que limitará o uso das aplicacións informáticas

que se indican no módulo.
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