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

1.1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DA ZONA

Existe un análise completo do contorno socioeconómico e cultural da zona, que nos da unha información clara e precisa dos factores económicos,

sociais e culturais do contorno onde desenvolvemos a nosa actividade e de procedencia do noso alumnado.

O departamento de administratovo  ten datos sobre o contorno laboral  da zona, fundamentalmente os relacionados coa actividade productiva da

familia profesional de ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN, datos que nun futuro próximo, debemos converter nun estudio máis profundo e detallado

das esixencias, necesidades e particularidades do mercado laboral.

1.2. CONTEXTO LABORAL E PRODUCTIVO

A nosa área de influencia abarca fundamentalmente, a zona industrial do  Salnés e as comarcas Pontevedra-Vigo.

1.3. CONCLUSIÓNS

Con estas adaptacións, o perfil profesional do alumno coincide máis coa demanda laboral do mercado e aumentan as súas posibilidades para

exercer como profesionais autónomo no futuro, facilitando a súa incorporación a vida activa, cunha perspectiva laboral máis ampla.

Por outra banda, ó adaptar e completalo currículo con estas orientacións de tipo práctico aumenta a motivación do alumno e en consecuencia o

seu rendemento escolar e a súa capacitación profesional.
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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 Inovación empresarial. O Emprendedor. Axudas para a innovación empresarial.Características da
Innovación
Empresarial.

15 10

2 A empresa. Persoas físicas. Persoas xurídicas.O concepto xurídico
de empresa e
empresario.

15 15

3 O Tributo. Clases de impostos. As obrigacións tributarias. A declaración tributaria. A deuda tributaria, as
infracións, as sancións.

O sistema tributario. 22 15

4 IAE. IVA. Os rexímenes especiais. IRPF. IS.Obligacións fiscais da
empresa.

40 15

5 Os elementos do Estado e as fontes do Dereito. A Administración Central, Autonómica e Local. UE. Os
funcionarios e os empregados públicos.

Estructura funcional e
xurídica da
Administración
Pública.

25 15

6 O acto administrativo. O procedemento administrativo e as fases. O silencio administrativo. Os recursos
administrativos. Tramitación e resolución dos recursos. Os contrtos administrativos..

As Relacións entre o
administrado e  a
Administración
Pública.

15 15

7 Os documentos da Administración. Os documentos dos cidadáns. Os arquivos públicos e a súa clasificación.
Or rexistros públicos.

Xestión da
documentación ante a
Administración
Pública.

15 15

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Características da Innovación Empresarial. 15

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 O concepto xurídico de empresa e empresario. 15

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 O sistema tributario. 22

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 Obligacións fiscais da empresa. 40

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 Estructura funcional e xurídica da Administración Pública. 25

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.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 As Relacións entre o administrado e  a Administración Pública. 15

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 Xestión da documentación ante a Administración Pública. 15

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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Os mínimos exixibles son os especificados no apartado 4. (Obxectivos especificados da unidade didáctica).

O proceso para acadar a avaliación positiva concrétase nos criterios de avaliación e mínimos esixidos reflexados nos apartados anteriores.

Criterios de cualificación. O procedemento de avaliación deste módulo, responde a modalidade de avaliación ordinaria, coa característica de

continua, toda vez que e precisa a asimilación total dos conceptos e metodoloxías expostas en cada unidade temática de cara a continuar con

posteriores concepcións e de acumulativa, no sentido de que as unidades temáticas posteriores precisan do dominio das anteriores para a súa

comprensión.

Criterios de cualificación

Para a avaliación teránse en conta os seguintes aspectos:

- Resolución da proba escrita teórico práctica individual que avalía o grado de coñecemento dos contidos (ata un 70%)

Proba escrita de cada unidade didactica de carácter teórico-práctico sobre os contidos da materia vista en clase e/ou realización dun suposto

práctico relacionado coa mesma, ou tipo test,  é necesario sacar un 5 ou mais para facer a media das unidades didacticas da avaliacion.

- Participación nas actividades diarias do módulo, traballos e exercicios realizados na clase (ata un 30%)

Realización de traballos propostos individuais ou en grupo, no tempo establecido e cunha calidade mínima esixida. valoraranse mediante unha

lista de cotexo

 Para avaliar estes traballos terase en conta:

1. Calidade dos traballos

 2. Claridade nas exposicións

3. Interese e participación nas actividades

4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo

5. Coordinación dos alumnos do grupo

A cualificación será numérica, entre 1 e 10, e considerarase positiva cando se acade unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Para acadar

unha avaliación positiva do Módulo será necesario ter aprobadas as avaliacións parciais, sendo a nota final a media das avaliacións

Non serán admitidos aqueles traballos ou actividades que sexan copias ou plaxios de calquera tipo de procedencia (internet, compañeiros,...)

A non realización dunha proba de exame por falta de asistencia poderá dar lugar a facerlle unha proba ao alumnado afectado, sempre que se

xustifique documentalmente e ademais que quede espazo de tempo necesario ata avaliación correspondente. Esta proba pode variar na súa

estructura con respecto a feita polos demais no seu momento.

Procedemento ante copia de exame:

A utilización de apuntes, "chuletas", libros de texto, calculadoras, teléfonos móviles, ou outros medios que non foran autorizados polo profesorado

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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no enunciado do exame ou do traballo, será considerado copia.

A copia en exámenes suporá a calificación cun 0 (cero) na proba e a expulsión inmediata da aula. O alumnado afectado non terá dereito a

recuperación, no caso de que se faga, desta proba no período de avaliación de que se trate. En caso de reincidencia, terá que facer unha proba

final de todo o módulo.

Dado que é responsabilidade do alumnado evitar que o seu exame, traballo e todo o material avaliable sexa obxecto de copia, a sanción afectará a

todos aqueles involucrados: o que copiou, o que permitiu a outros que copiasen, e o que participou en calqueira tarefa ou actividade ou estratexia

para mellorar os resultados propios ou alleos, mediante procedimientos deshonestos.

De acordo co  co Regulamento do Centro, non se permitirá ter acendido nin usar o móvil ou aparato semellante na aula, nin nas probas de exame.

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

No caso de que un alumno sexa cualificado cunha nota inferior a 5 nunha avaliación parcial, terá que realizar a unha proba de recuperación,

sempre coa suficiente anterioridade a avaliación parcial previa a FCT, normalmente no mes de marzo. Se todo alumnado afectado o prefire, no

caso da avaliación parcial de decembro, pódese facer a recuperación no mes de xaneiro ou febreiro, co fin de non acumular probas ao final do 2º

trimestre.

O Profesor facilitara material para preparar a proba de recuperacion

Cando os resultados de algunha avaliación sexan negativos, se realizarán actividades de recuperacións, que consistirán en:

Realización de traballos e exercicios sobre aqueles xeitos nos que se detectaran maiores deficiencias.

Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno/a non dedicou o suficiente tempo ou

esforzo.

Realización dunha proba TEÓRICA E PRÁCTICA sobre aqueles contidos nos que se observase que o nivel de coñecementos do alumno/a

é insuficiente.

 Ademais deberá cumplir cos requisitos do apartado 5 "MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIAZACIÓN POSITIVA E OS CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN".

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

Cando un alumno perda o dereito a avaliación contínua(PD), terá que facer unha proba no período establecido, para as actividades de

recuperación donde se incluirán tódolos contidos que foron obxecto de avaliación positiva pola perda de tal dereito.

Os contidos exixidos e os criterios de avaliación non varían con respecto ós programados.

A Proba consistirá nunha batería de preguntas teórico-prácticas de todo o modulo

Sendo necesario para superar o modulo acadar un 5 ou mais nota
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Recóllese aquí a opción que ofrece a Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico

superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, como

opción para o alumnado que teña todas as avaliacións suspensas:

"O profesorado responsable da impartición dos módulos profesionais poderá empregar  o calendario, o procedemento e o deseño de probas que

se establecen nesta orde para  a realización da proba extraordinaria de avaliación ao alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua, a que

se refire o artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial."

PRIMEIRA PARTE: PROBA TEÓRICA

Formato:

A proba consta de dez cuestións tipo test e 5 preguntas de teoría distribuídas en 5 RA  cos seos CA.

RA1: duas cuestións tipo test e una pregunta.

RA2: duas cuestións tipo test e una pregunta.

RA3: duas cuestións tipo test e una pregunta.

RA5: duas cuestións tipo test e una pregunta.

RA6: duas cuestións tipo test e una pregunta.

As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación preguntas tipo test:

-  0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,25 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

Puntuación preguntas:

-      1 punto por cada pregunta correctamente contestada.

- Cada pregunta incorrecta restará 0,25 puntos.

- As preguntas en branco no descontarán puntuación.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba.

- Papel do exame e bolígrafo.

Duración

- Este exercicio terá unha duración máxima  de 60 minutos.

SEGUNDA PARTE: PROBA PRÁCTICA

Formato

A proba consta de catro exercicios prácticos distribuídos en 4 RA cos seos CA.

- RA2: Un exercicio práctico.

- RA3: Un exercicio práctico.

- RA4: Un exercicio práctico.

- RA7: Un exercicio práctico.
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Puntuación

- Puntuación: 2,50 puntos por cada exercicio práctico correctamente contestado.

- Cada apartado incorrecto restará 0.50 puntos.

As respostas en branco non descontarán puntuación.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Ordenador con software adecuado e internet.

- Calculadora.

Duración

- Este exercicio práctico terá unha duración de 120 minutos.

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

Rexistro propio das desviacións e modificacións de entidade de xeito mensual na plataforma de edu.xunta.es /programacions en seguimento.

Posta en común na Reunión mensual do Departamento e nas sesións de avaliación.

Memoria Anual

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha proba, o inicio do curso, con unha serie de conceptos e terminoloxía básica referente o modulo para observar o nivel de entrada

dos alumnos e con elo obter unha valoración xenérica do grupo, así mesmo  preguntaráselle os estudos realizados a cada alumno/a.

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

Cando algún alumno ou alumna teña dificultades no proceso de aprendizaxe, entregaránselle unha serie de actividades acordadas no

departamento que se adaptaran a necesidade do alumno que conteñan os contidos mínimos da programación para que realizándoas poda acadar

o nivel mínimo esixible e ser avaliado, se procede de forma positiva. As actividades para a adaptación curricular permitiran ir corrixindo as

dificultades de aprendizaxe permitíndolle así o alumno acadar as capacidades propostas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

No aprendizaxe deste módulo, ademais do estudo da materia, os alumnos/as proporcionaráselle unha formación en valores como poden ser:

A IGUALDADE

O RESPECTO

A XUSTIZA

A TOLERANCIA

A SOLIDARIDADE

RESPETUOSOS CO MEDIO AMBIENTE E NATUREZA.

RESPETUOSOS COS COMPAÑEIROS.
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RESPETUOSOS COS PROFESORES.

RESPETUOSOS CO CENTRO

E creando un bo ambiente de grupo para asi mellorar o rendimento e os seus valores.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Viaxe a distintas empresas u organismos da zona.

Aquelas outras que plantexe o departamento
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