
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

de Vilalonga 2018/201936019256 Sanxenxo

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 (*)

MP0438 Operacións administrativas da compravenda 52018/2019 159133

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

Profesorado asignado ao módulo MARINA GARCÍA PRESAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de

servicios, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e

institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Auxiliar administrativo/a.

Axudante de oficina.

Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos.

Administrativo/a de xestión comercial.

Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal.

Auxiliar administrativo/a de administracións públicas.

Recepcionista.

Empregado/a de atención á clientela.

Empregado/a de tesourería.

Empregado/a de medios de pagamento.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0438_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 A empresa: organización
comercial.

Coñecemento da empresa; as funcions do departamento
comercial.

15 5 X

2 Normativa fiscal: IVE réxime
xeral.

Aplicación, da empresa, do IVE. Réxime Xeral. 33 25 X

3 Normativa fiscal: IVE Reximes
especiais

Aplicación do IVE en empresas con características especiais. 31 22 X

4 Libros rexistro obligatorios e
voluntarios do IVE.

Rexistro dos documentos a efectos de cumprimento coa
normativa.

6 3 X

5 Proceso de compra-venda. Documentos que legalizan a compra-venda e os seus
movementos.

27 20 X

6 Medios de cobro e pago. Documentos que legalizan o pago-cobro das compra-vendas. 30 15 X

7 Xestión das existencias. Rexistro do movemento dos produtos da empresa obxecto de
comercio.

17 10 X

Total: 159

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A empresa: organización comercial. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa: concepto, funcions e tipos de empresas. 2,011.1 Distinguir e clasificar a actividade empresarial.

Formas da organización comercial das empresas. 2,022.1 Identificar e caracterizar a organización na empresa comercial.

O mercado: concepto, tipos de mercado. Demanda e
competencia.

4,033.1 Coñecer os tipos de mercados y o seu funcionamento.

A comercialización. 3,044.1 Identificar os elementos y as funcións dos canles de distribución do
producto.

Elementos materiales da compravenda. 4,055.1 Recoñecer prezos de venda, descontos, recargos.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de
compras.

PE.1 - Funcións do departamto comercial•

S 5 CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. PE.2 - Tipos de mercados e produtos•

S 9 CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. PE.3 - Os documentos de compravenda•

S 20 CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de
venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial.

PE.4 - Pecio final do produto•

S 10 CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. PE.5 - Comisión e corretaxe•

S 11 CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar
nas operacións de compravenda.

PE.6 - O IVE  na compravenda•

S 15 CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. PE.7 - Os descontos•

S 12 CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. PE.8 - Gasto na compravenda•

S 12 CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios. PE.9 - Calculo do precio de venda•

N 1  CA1.10 Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas,
as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos prestados.

TO.1 - Actualizacións dos produtos•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Organización e estrutura comercial na empresa. Concepto de empresa: tipos e obxectivos. Formas de organización comercial da empresa. Función de compra e función de venda. Sistema
de comercialización. Elección de provedores. Canles de venda.
 Conceptos básicos da actividade de compravenda e cálculos comerciais. Conceptos de prezo de compra, prezo de venda, marxe comercial, beneficio, gastos de compra e gastos de venda.
Descontos. Xuros e recargas. Comisións e corretaxes. Cálculos comerciais bá

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A empresa: concepto,
funcions e tipos de
empresas. - Concepto e
clasificación das empresas.

Explicar a definición de
empresa.

•

Facer una clasificación
das empresas

•

Resolver e correxir as
preguntas plantexadas
no cuestionario "A
empresa".

• Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
empresa" facilitado polo
profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Funcións do
departamto comercial

•

2,0Formas da organización
comercial das empresas. -
Coñecer a organización da
empresa comercial.

Explicación da
organización da
empresa. A empresa
comercial en concreto.

• Resolver os exercicios
propostos no
cuestionario " A
Organización da
empresa comercial"

• Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
organización da
empresa comercial"
facilitado polo profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Funcións do
departamto comercial

•

4,0O mercado: concepto, tipos
de mercado. Demanda e
competencia.  - Descrición
dos tipos de mercados
existentes y o seu
funcionamento.

Explicación do
concepto de mercado y
os seus tipos.

•

Explicación dos
conceptos demanda e
competencia.

•

Descripción dos canles
polos que circula a
documentación relativa
a compravenda.

•

Apuntamentos na teoría
facilitada.

•

Resolución dos
exercicios propostos no
cuestionario "O
mercado".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Cuestionario "O
mercado" facilitado polo
profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

Apuntes teóricos.•

PE.2 - Tipos de
mercados e produtos

•

PE.3 - Os documentos
de compravenda

•

3,0A comercialización. -
Entender o proceso
comercial y os seus
elementos.

Explicación dos
conceptos prezo de
compra e venda,
gastos, descontos,
marxe comercial,
corretaxes, xuros.

•

Canles de distribución
do produto.

•

Apuntamentos na teoría
facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "A
comercialización do
produto"

•

Esquemas.•

Cuestionario "A
Comercialización"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario " A
comercialización do
produto"

•

Boligrafo, folios,
calculadora.

•

PE.4 - Pecio final do
produto

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Elementos materiales da
compravenda. - Explicar os
compoñentes dunha
compravenda.

Explicación dos
conceptos: descontos,
gastos, marxe
comercial, beneficio,
prezo de compra e
venda, etc.

• Realización de
exemplos de cálculos
cos conceptos
explicados.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Elementos
comerciais da
compravenda"

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos•

Cuestionario
"Elementos comerciais
da compravenda"
facilitada polo profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.4 - Pecio final do
produto

•

PE.5 - Comisión e
corretaxe

•

PE.6 - O IVE  na
compravenda

•

PE.7 - Os descontos•

PE.8 - Gasto na
compravenda

•

PE.9 - Calculo do precio
de venda

•

TO.1 - Actualizacións
dos produtos

•

15,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Normativa fiscal: IVE réxime xeral. 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da normativa fiscal. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O IVE. Ambito de aplicación. IVE no comercio internacional. 4,011.1 Coñecer o tipo de imposto que se vai estudar. Funcionamento básico.

1.2 Coñecer o espacio territorial de aplicación.

1.3 Distinguir as operacións comerciais realizadas dentro da comunidade
europea das realizadas con terceiros paises.

A base impoñible do IVE. 4,022.1 Calcular a base impoñible nas operacións de compravenda.

O suxeito pasivo, tipo impositivo e devengo do imposto. 3,033.1 Saber que tipo impositivo ha de aplicase a cada ben ou servizo.

3.2 Recoñecer a persoa que debe desarrollar o imposto.

3.3 Coñecer o momento en que se han de repercutir as cuotas de IVE.

Clasificacións das operacións comerciais en funcion do IVE. 5,044.1 Diferenciar as operacións as que lle corresponde aplicar IVE.

4.2 Distinguir as operacións exentas das non suxeitas o IVE.

Deduccións. 4,055.1 Diferenciar entre IVE soportado e IVE deducible.

5.2 Coñecer as cuotas deducibles do IVE.

Obrigacións fiscais do IVE. Páxina Web: aeat.es 3,066.1 Coñecer as obrigacións do suxeito pasivo con respeto ao imposto.

6.2 Uso do soporte informático ofrecido pola Administración a efectos de
cálculo e declaracións de IVE.

Declaracións do IVE. 10,077.1 Realizar declaracións do IVE no rexime xeral.

33TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA3.1 Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables
ás operacións de compravenda.

S 10   CA3.1.1 Diferenciaronse os conceptos: total factura, base impoñible, tipo impositivo e
cuota de IVE.

PE.1 - Calculo da cuota de distintos tipos e
varios casos de cálculo da base impoñible.

•

0 CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en
relación co IVE.
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30   CA3.5.1 Realizáronse declaracións do IVE no réxime xeral PE.2 - Declaracións do IVE no réxime xeral•

S 9 CA3.6 Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións
efectuadas periodicamente.

PE.3 - Nas probas realizadas.•

N 1 CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. PE.4 - Normativa sobre a conservación de
documentos e información..

•

S 25 CA3.8 Diferenciaronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas o IVE no réxime
Xeral

PE.5 - Operacións suxeitas, exentas e non
suxeitas o IVE..

•

S 25  CA3.10 Calcularonse bases impoñibles y cuotas de operacions sometidas a tipos
impositivos distintos.

PE.6 - Declaración do IVE.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda.

 Cálculo da base impoñible nunha operación comercial (CA 3.1.1.)

 Imposto sobre o valor engadido.

 Ive Réxime Xeral

 Modelos e prazos de presentación da declaración-liquidación do IVE.

 Soporte documental e informático das operacións de compravenda.

 Declaracións censuais e de operacións con terceiras persoas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O IVE. Ambito de
aplicación. IVE no comercio
internacional. - Definición y
ámbito de aplicación do
imposto. Tratamento que se
da as operación comerciais
realizadas na CEE e con
terceiros paises.

Breve explicación sobre
os tipos de impostos.

•

Explicación das
características básicas
xerais do IVE.

•

Explicación do ambito
de aplicación do IVE.

•

Resolver e correxir
cuestións plantexadas
no cuestionario "apoyo
da teoría", realizado a
vez que se expón a
teoría.

•

Resolver as preguntas
teórico-practicas do
cuestionario "Réxime
Xeral".

• Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Ley e reglamento do
IVE.

•

Cuestionario "Apoyo da
teoría réxime xeral do
IVE".

•

Cuestionario " Rexime
Xeral do IVE",

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A base impoñible do IVE. -
Conceptos que se incluen,
modifican ou non se incluen
na B.I. do imposto.

Explicar o concepto de
Base Impoñible nas
operacións comerciais.

•

Desarrollar os
conceptos que se
incluen y os que
modifican a Base
impoñible dunha
operación comercial.

•

Realizar de forma
práctica o cálculo da
Base impoñible en
varias operacións
comerciais.

•

Correxir, explicar,
supervisar as tareas
realizadas polos
alumnos.

•

Resolver os exercicios
propostos nos
cuestionarios "Apoyo
da teoría réxime xeral
do IVE" e "Rexime
Xeral do IVE", referidos
ao cálculo das bases
impoñibles en varias
operacións de
compravenda.

• Esquemas•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Ley e reglamento do
IVE.

•

Cuestionario "apoyo da
teoría réxime xeral do
IVE".

•

Cuestionario "Rexime
Xeral do IVE".

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Calculo da cuota
de distintos tipos e varios
casos de cálculo da base
impoñible.

•

PE.6 - Declaración do
IVE.

•

3,0O suxeito pasivo, tipo
impositivo e devengo do
imposto. - Listaxe de
todolos tipos aplicables
polo suxeito pasivo no
momento de devengo..

Explicar, ler e comentar
os distintos tipos
impositivos que lle son
de aplicación aos bens
e servicios obxeto de
comercio.

•

Explicar a definición
dada de suxeito pasivo
y a función que
desempeña no imposto.

•

Explicar o concepto de
Devengo do imposto.

•

Resolver e correxir as
preguntas plantexadas
no cuestionario "apoyo
da teoría R. X. do IVE"
do suxeito pasivo, do
tipo impositivo i do
devengo.

•

Resolver e correxir as
preguntas plantexadas
no cuestionario
"Réxime Xeral do IVE".

•

Solucionar as
preguntas teórico-
practicas dos
cuestionarios "Apoyo
da teoría R.X. do IVE" e
"Réxime Xeral do IVE"

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Cuestionario "Rexime
Xeral do IVE"

•

Apuntes teóricos.•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

Cuestionario "apoyo da
teoría R.X. do IVE".

•

Ley e reglamento do
IVE.

•

PE.1 - Calculo da cuota
de distintos tipos e varios
casos de cálculo da base
impoñible.

•

PE.6 - Declaración do
IVE.

•

5,0Clasificacións das
operacións comerciais en
funcion do IVE. -
Descripción de opercións
suxeitas, exentas y non
suxeitas o IVE.

Explicar que é e para
que serve unha
operación suxeita ao
IVE.

•

Explicar que son é
cales son as diferencias
entre operacións
exentas e non suxeitas
ao IVE.

•

Comentar e fomentar o
debate de operacións
suxeitas, exentas e non
suxeitas ao IVE.

•

Resolver, correxir as
tareas teórico-practicas
propostas aos alumnos
y as suas posibles
dúbidas.

•

Solucionar as
preguntas teórico
prácticas dos
cuestionarios "apoyo da
teoría R.X. do IVE" e
"Réxime Xeral do IVE"

• Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Ley e reglamento do
IVE.

•

Cuestionario "apoyo da
teoría do IVE".

•

Cuestionario "Rexime
Xeral do IVE".

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.5 - Operacións
suxeitas, exentas e non
suxeitas o IVE..

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Deduccións. - Bens e
servizos que permiten
exercer o dereito a
deducción do IVE
soportado.

Explicar a diferencia
existente entre cuota
soportada do IVE e
cuota deducible.

•

Comentar e explicar a
listaxe facilitada das
operacións deducibles
a efetos de IVE.

•

Resolver, correxir,
supervisar as tareas
teórico-practicas
realizadas polo
alumnado.

•

Resolver cuestións
plantexadas no
cuestionario "apoyo da
teoría R.X. do IVE".

•

Resolver cuestións
plantexadas no
cuestionario "Réxime
Xeral do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas: operacións
exentas do IVE.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Ley e reglamento do
IVE.

•

Cuestionario "apoyo da
teoría R.X. do IVE"

•

Cuestionario "Rexime
Xeral do IVE"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.4 - Normativa sobre a
conservación de
documentos e
información..

•

3,0Obrigacións fiscais do IVE.
Páxina Web: aeat.es -
Trámites que ha de realizar
o suxeito pasivo pra cumprir
coa normativa do IVE.
Descarga de modelos.

Explicar a obrigación do
suxeito pasivo na
aplicación do IVE.

•

Fomentar o debate das
normas fiscais con
respeto ao IVE.

•

Resolver, correxir as
tareas teóricas
realizadas polo
alumnado.

•

Explicar e dirixir o
acceso e uso da páxina
da aeat.es.

•

Solucionar as cuestións
teórico-prácticas
propostas para a U.D.,
nos cuestionarios
"apoyo da teoría R.X.
do IVE" e "Réxime
Xeral do IVE".

•

Descargar da páxina
indicada o manual e
impresos facilitados por
Facenda a fin de
cumplimentalos nas
declaracións.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Impresos de
declaracións-
liquidacións e censuais.

•

Manual de IVE.•

Apuntes teóricos.•

Ley e reglamento do
IVE.

•

cuestionario "apoyo da
teoría R.X. do IVE".

•

Cuestionario "Rexime
Xeral do IVE" .

•

Ordenador.•

Acceso a internet.•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.3 - Nas probas
realizadas.

•

PE.4 - Normativa sobre a
conservación de
documentos e
información..

•

10,0Declaracións do IVE. -
Recopilar todos os
coñecementos adquiridos
para aplicalos na
confección de declaracións
do IVE.

Explicar e desenrolar o
esquema xeral de
declaración-liquidación
do IVE.

•

Realizar, a modo de
exemplo,  a
declaración-liquidación
de IVE dun trimestre,
con distintos casos de
cálculo da base
impoñible, varios tipos
impositivos, e varios
casos de deduccións.

•

Correxir e supervisar a
realización dos
supostos de
declaración-liquidación
de varias empresas
propostas.

•

Realizar as
declaración-liquidacións
das empresas,
propostas polo
profesor, con variados
casos de cálculos da
base impoñible,
deduccións, tipos
impositivos, operacións
comerciais
intracomunitarias e con
terceiros paises.

• Declaración do IVE
resoltas das 5
empresas propostas
polo docente.

• Apuntes teóricos.•

Manual do IVE•

Impresos declaracións-
liquidacións.

•

Suposto de operacións
comerciais realizadas
por 5 empresas en
distintos trimestres e
ano.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.2 - Declaracións do
IVE no réxime xeral

•

33,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Normativa fiscal: IVE Reximes especiais 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da normativa fiscal. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Réxime especial de recargo de equivalencia. 8,011.1 Coñecer o funcionamento de recargo de equivalencia no IVE.

Réxime especial de agricultura, gandeiria e pesca. 8,022.1 Coñecer o funcionamento de R.A.G.e P. no IVE.

Réxime especial simplificado. 11,033.1 Coñecer o funcionamento do Réxime simplificado do IVE.

Réxime especial de axencias de viaxe. 2,044.1 Coñecer o funcionamento do réxime especial de axencias de viaxe no
IVE.

Outros réximenes especiasis de IVE. 2,055.1 Amosar o R.E. de bens usados, obxetos de arte, antigüedades e bens de
colección; R.E. dos servicios prestados por vía electrónica; R.E. das
operacións con ouro de inversión.

31TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en
relación co IVE.

S 80   CA3.5.2 Realizáronse declaracións do IVE en reximes especiais LC.1 - Declaracións do IVE en reximes
especiais.

•

S 20 CA3.9 Distinguironse os reximes especiais do IVE. PE.1 - Os reximes especiais•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Imposto sobre o valor engadido.

 Ive Réximes especiais

 Modelos e prazos de presentación da declaración-liquidación do IVE.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Réxime especial de recargo
de equivalencia. -
Características do réxime
especial do comerciante
minosrista.

Explicación do
concepto de minorista.

•

Explicación do
funcionamento do
recargo de
equivalencia.

•

Correxir os exercicios
propostos no
cuestionario facilitado
"Apoyo teoría
Reximenes Especiais
do IVE".

•

Correxir os exercicios
propostos no
cuestionario facilitado
"Rexímenes especiais
do IVE".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Reximenes
especiais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Apoyo
teoría Reximenes
Especiais do IVE"

•

Cuestionario
"Reximenes Especiais
do IVE"

•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Declaracións do
IVE en reximes
especiais.

•

PE.1 - Os reximes
especiais

•

8,0Réxime especial de
agricultura, gandeiria e
pesca. - Características do
réxime especial de
agricultura, gandeiria e
pesca.

Explicación do
funcionamento do
réxime especial de
agricultura, gandeiria e
pesca

•

Solución dos exemplos
contidos no
cuestionario facilitado
"Apoyo teoría R.E. do
IVE"

•

Corrección dos
exercicios do
cuestionario facilitado
"Réximes especiais do
IVE"

•

Apuntamentos cobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corección do
cuestionario facilitado
"Réximes especiais do
IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "Apoyo
teoría R.E. do IVE".

•

Cuestionario "Réximes
especiais do IVE".

•

Apuntes teóricos.•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Declaracións do
IVE en reximes
especiais.

•

PE.1 - Os reximes
especiais

•

11,0Réxime especial
simplificado. -
Características do réxime
especial simplificado.

Explicación das
características do
réximes especial
simplificado.

•

Solución de exercicios
contidos no
cuestionario facilitado
"Apoyo teoría R.E. do
IVE".

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "Réximes
especiais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Réximes
especiais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "Apoyo
teoría R.E. do IVE".

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Réximes
especiais do IVE"

•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Declaracións do
IVE en reximes
especiais.

•

PE.1 - Os reximes
especiais

•

2,0Réxime especial de
axencias de viaxe. -
Características do rexime
especial de axencias de
viaxe.

Explicación do
funcionamento do R.E.
de Axencias de Viaxe.

•

Solución dos exemplos,
diste réxime, contidos
no cuestionario
facilitado "Apoyo teoría
R.E. do IVE".

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "Réximes
espeicais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Réximes
especiais do IVE"

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "Apoyo
teoría R.E. do IVE".

•

Cuestionario "Réximes
especiais do IVE".

•

Apuntes teóricos.•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Os reximes
especiais

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Outros réximenes
especiasis de IVE. - Varios
réximes de IVE con
normativa fiscal propia.

Explicación dos outros
R.E. do IVE.

•

Solución dos exemplos
incluidos no
cuestionario facilitado
"Apoyo teoría R.E. do
IVE"

•

Corrección dos
exercicios incluidos no
cuestionario "Réximes
especiais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
dos exercicios, diste
tipo, incluidos no
cuestionario "Réximes
especiais do IVE"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Apoyo
teoría R.E. do IVE"

•

Cuestionario "Réximes
especiais do IVE"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Os reximes
especiais

•

31,0TOTAL

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Libros rexistro obligatorios e voluntarios do IVE. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da normativa fiscal. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Libro rexistro de facturas expedidas. 2,011.1 Rexistro das facturas emitidas na empresa.

Libro rexistro de facturas recibidas. 2,022.1 Rexistro das facturas recibidas na empresa.

Libro rexistro de bens de inversión. 1,033.1 Rexistro dos bens de inversión en caso de realizar operacións exentas.

Libro rexistro de operacions intracomunitarias. 0,544.1 Rexistro das operacións intracomunitarias.

Conservación da documentación. 0,555.1 Arquivo da documentación.

6.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 48 CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. PE.1 - Rexistro do IVE•

S 50 CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. PE.2 - Libros rexistro obrigatorios•

N 2 CA3.4 Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas. PE.3 - Libros rexistro voluntarios•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Obrigas na conservación de documentos e información.

 Libros de rexistro obrigatorios e voluntarios.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Libro rexistro de facturas
expedidas. - Rexistro das
facturas emitidas pola
empresa.

Explicación do modelo
de rexistro de facturas
emitidas.

•

Explicación do modelo
de rexistro de facturas
recibidas.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Corrección dos
exercicios proposto no
cuestionario "Libros
rexistro"

•

Exercicios resoltos.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Libros
rexistro"

•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Rexistro do IVE•

PE.2 - Libros rexistro
obrigatorios

•

PE.3 - Libros rexistro
voluntarios

•

2,0Libro rexistro de facturas
recibidas. - Rexistro das
facturas a cargo da
empresa.

Explicación do modelo
de rexistro de facturas
recibidas.

•

Corrección dos
exercicios propostos no
cuestionario "Libros
rexistro"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
dos exercicios
plantexados no
cuestionario "Libros
rexistro"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Libros
rexistro"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Rexistro do IVE•

PE.2 - Libros rexistro
obrigatorios

•

PE.3 - Libros rexistro
voluntarios

•

1,0Libro rexistro de bens de
inversión. - Obligación de
rexistrar separadamente os
bens adquiridos según o
caso.

Explicación do modelo
de rexistro de bens de
inversión.

•

Solución dos exercicios
plantexados no
cuestionario facilitado
"Libros rexistro"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "Libros
registro"

•

Apuntamentos sobre a
teóría.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Libros
rexistro"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Rexistro do IVE•

PE.2 - Libros rexistro
obrigatorios

•

PE.3 - Libros rexistro
voluntarios

•

0,5Libro rexistro de operacions
intracomunitarias. -
Obligación de anotar as
operacións realizadas na
CEE.

Explicación do modelo
de rexistro de
operación
intracomunitarias.

•

Solución dos exercicios
propostos no
cuestionario "Libros
rexistro".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Libros
rexistro"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Libros
rexistro".

•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Rexistro do IVE•

PE.2 - Libros rexistro
obrigatorios

•

PE.3 - Libros rexistro
voluntarios

•

0,5Conservación da
documentación. -
Obligacións de arquivo da
documentación.

Explicación das normas
aplicables na
conservación da
documentación.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario
"Conservación da
documentación".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado polo profesor
"Conservación da
documentación".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Exquemas.•

Material escolar.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario
"Conservación da
docmentación".

•

PE.1 - Rexistro do IVE•

6,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Proceso de compra-venda. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de compravenda: tipos, elementos, compravendas
especiais,  outros contratos mercantís.

5,011.1 Recoñecer e analizar as principais características dos diferentes tipos de
contratos mercantís de compravenda.

Proceso de compra e de venda. 4,022.1 Identificar a documentación xerada na compra e na venda, o seu
tratatamento axeitado.

O pedido: clases de pedidos, notas de pedido, os presupostos. 5,033.1 Coñecer os procesos de compra y elección de provedores.

O albarán ou nota de entrega. 6,044.1 Coñecer o proceso de venda, o servizo posvenda.

A factura. 7,055.1 Identificar facturas que reflexen diferentes circunstancias das
compravendas e con diferentes descontos, gastos e tipos de IVA.

27TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e
precisáronse os requisitos formais que deban cumprir.

PE.1 - Requisitos dos documentos de
compravenda

•

S 7 CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. PE.2 - O contrato mercantíl•

S 15 CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa
relacionados coa compra e a venda.

PE.3 - A documentacion administrativa da
compravenda

•

S 9 CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. PE.4 - Proceso de recepción do pedido•

S 15 CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. LC.1 - Confección da documentación de
compravenda

•

S 10 CA2.6 Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron as
copias aos departamentos correspondentes.

LC.2 - Distribución da documentación•

S 10 CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. PE.5 - Expedición e entrega da mercacía•

N 3 CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e
os procedementos internos da empresa.

LC.3 - Comprobación da documentacion
recibida e emitida

•

S 10 CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións
de compravenda.

PE.6 - Informacion que se ha de rexistrar•

N 2  CA2.10 Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda,
provedores e clientes.

TO.1 - Actualización dos datos relativos a
compravenda

•

N 2  CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda. TO.2 - O servizo posvenda•

N 2  CA2.12 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da
información, así como os criterios de calidade no proceso administrativo.

TO.3 - Protección da información•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Contrato mercantil de compravenda.

 0Sistemas de protección de datos.

  Avaliación da calidade do proceso administrativo.

 Proceso de compras.

 Proceso de vendas.

 Canles de venda e/ou distribución. Expedición e entrega de mercadorías.

 Elaboración de documentos de compravenda. Lexislación aplicable.

 Devolucións e reclamacións.

 Servizo posvenda.

 Bases de datos de provedores e clientes.

 Aplicacións informáticas de xestión de clientes e facturación.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O contrato de
compravenda: tipos,
elementos, compravendas
especiais,  outros contratos
mercantís. - Legalización da
compravenda.

Explicación dos
contratos, elementos e
tipos do contrato
mercantil.

•

Explicación das
diferenzas existentes
entre os tipos de
contrato de
compravenda.

•

Solución dos exercios
propostos no
cuestionario facilitado
"Os contratos de
compravenda"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Os contratos
de compravenda"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "Os
contratos de
compravenda".

•

Apuntes teóricos.•

Modelos de contrato
de compravenda.

•

Folios, boligrafo,
calculadora.

•

PE.2 - O contrato
mercantíl

•

4,0Proceso de compra e de
venda. - Diferencias
básicas entre comprar e
vender.

Explicar as diferencias
que existen entre
comprar e vender.

•

Solución dos exercicios
plantexados no
cuestionario facilitado
"Proceso de compra e
venda".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
dos exercicio
plantexados no
cuestionario "Proceso
de compra e venda".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Proceso
de compra e venda".

•

Boligrafo, folios,
calculadora.

•

PE.1 - Requisitos dos
documentos de
compravenda

•

PE.3 - A documentacion
administrativa da
compravenda

•

TO.1 - Actualización dos
datos relativos a
compravenda

•

TO.3 - Protección da
información

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O pedido: clases de
pedidos, notas de pedido,
os presupostos. -
Documentación xerada no
proceso de compras.

Explicación das notas
de pedido, O pedido de
mercancias, diferencias
entre ambos.

•

Aclaración dos datos y
partes que forman a
nota de pedido.

•

Correción dos
exercicios facilitados no
cuestionario "O pedido
de mercancías".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "O
pedido de mercancías".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "O pedido
de mercancías."

•

Apuntes teóricos.•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Confección da
documentación de
compravenda

•

LC.3 - Comprobación da
documentacion recibida
e emitida

•

PE.4 - Proceso de
recepción do pedido

•

PE.6 - Informacion que
se ha de rexistrar

•

6,0O albarán ou nota de
entrega. - Documentación
xerada no porceso de
venda.

Explicación das
funcions do albaran no
proceso de
compravenda.

•

Aclaración de datos e
partes que forman o
Albaran.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "Albaran
ou nota de entrega"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "Albarán ou
nota de entrega".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Confección da
documentación de
compravenda

•

LC.2 - Distribución da
documentación

•

LC.3 - Comprobación da
documentacion recibida
e emitida

•

PE.5 - Expedición e
entrega da mercacía

•

PE.6 - Informacion que
se ha de rexistrar

•

TO.2 - O servizo
posvenda

•

7,0A factura. -
Cumplimentación de
facturas con casos
distintos.

Repaso dos conceptos:
desconto, gastos, base
impoñible, IVE.

•

Explicación dos datos e
partes que forman a
factura.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Factura".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "A Factura"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Factura".

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Confección da
documentación de
compravenda

•

LC.2 - Distribución da
documentación

•

LC.3 - Comprobación da
documentacion recibida
e emitida

•

PE.6 - Informacion que
se ha de rexistrar

•

27,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Medios de cobro e pago. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Tramita pagamentos e cobramentos, para o que recoñece a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medios de cobramento e pagamento usuais. 4,011.1 Diferenciar o pago o contado do pago aprazado.

1.2 Valorar os procedementos de pagos e cobros.

Medios de pago o contado. 12,022.1 Identificar os documentos de pago/cobro habituais no pago o contado.

2.2 Confeccionar os documentos de pago/cobro derivados dun pago/cobro o
contado.

Pago aplazado: A letra de cambio 14,033.1 Identificar os documentos de pago/cobro habituais no pago aprazado.

3.2 Cumplimentar letras de cambio e pagaré abarcando unha amplia
casuística.

30TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA5.1 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa. PE.1 - Medios de cobro/pago•

S 25 CA5.2 Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os impresos de cobramento e
pagamento.

LC.1 - Confección dos documentos de
cobro/pago

•

N 1 CA5.3 Valoráronse os procedementos de autorización dos pagamentos. TO.1 - Proceso de autorización no pago•

S 15 CA5.4 Valoráronse os procedementos de xestión dos cobramentos. TO.2 - Procesos de xestión do cobro•

S 15 CA5.5 Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento. PE.2 - Xustificantes do pago•

S 25 CA5.6 Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado. PE.3 - Pago o contado e aprazado•

N 1 CA5.7 Identificáronse as características básicas e o funcionamento dos pagamentos por
internet.

PE.4 - Pagos pola Internet•

S 3 CA5.8 Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial. PE.5 - A financiación comercial•

100TOTAL

4.6.e) Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Medios usuais e documentos de cobramento e pagamento usuais.

 Procesos administrativos de cobramento e pagamento. Autorizacións.

 Financiamento de documentos de cobramento a prazo.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Medios de cobramento e
pagamento usuais. -
Descripción das posibles
formas de pago dunha
compravenda.

Explicación dos
pagos/cobros o contado
e aprazado.

•

Matizar as diferencias
entre pago o contado e
pago aprazado.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "Pago o
contado e pago
aprazado"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "Pago o
contado e pago
aprazado".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Pago o
contado e pago
aprazado"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.1 - Medios de
cobro/pago

•

PE.3 - Pago o contado e
aprazado

•

PE.4 - Pagos pola
Internet

•

PE.5 - A financiación
comercial

•

TO.1 - Proceso de
autorización no pago

•

TO.2 - Procesos de
xestión do cobro

•

12,0Medios de pago o contado.
- Relación de documentos
derivados dun pago o
contado.

Explicación dos datos y
partes que forman os
documentos que
formalizan o pago o
contado.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "O pago o
contado".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "O
pago o contado"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Pago o
contado"

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Confección dos
documentos de
cobro/pago

•

PE.2 - Xustificantes do
pago

•

14,0Pago aplazado: A letra de
cambio - Relación de
documentos derivados dun
pago aprazado.

Explicación dos datos y
partes dos documentos
que formalizan o pago
aprazado.

•

Diferenciar entre letra
de cambio e pagaré.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "O pago
aprazado".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "O
pago aprazado".

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "O pago
aprazado"

•

Apuntes teóricos.•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Confección dos
documentos de
cobro/pago

•

PE.2 - Xustificantes do
pago

•

30,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión das existencias. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As existencias. 2,011.1 Clasificar os diferentes tipos de existencias habituais na empresa según a
sua actividade.

Xestión de existencias. 2,022.1 Describir os procedementos administrativos de recpción, almacenamento,
distribuición interna e expedición das existencias.

Criterios de valoración de existencias e inventarios. 5,033.1 Describir os procedementos de valoración y control das existencias.

Metodos de valoración de existenicas. 6,044.1 Calcular o valor das existencias almaceadas.

4.2 Identificar os métodos de control das existenicas.

Control do alamacén: O inventario. 2,055.1 Controlar as existencias almaceadas en cada momento.

17TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA4.1 Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas de produción,
comerciais e de servizos.

LC.1 - Tipos de existencias•

N 3 CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan. PE.1 - Embalaxes e envases•

S 10 CA4.3 Describíronse os procedementos administrativos de recepción, almacenamento,
distribución interna e expedición de existencias.

PE.2 - Xestión das existencias•

S 15 CA4.4 Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos
correspondentes.

LC.2 - O custo das existencias•

S 25 CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias. PE.3 - Metodos de control de existencias•

N 5 CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas. PE.4 - Existencias mínimas e óptimas•

S 5 CA4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos
provedores.

PE.5 - Pedidos aos proveedores•

S 15 CA4.8 Valorouse a importancia dos inventarios periódicos. TO.1 - Os inventarios•

S 10 CA4.9 Utilizáronse as aplicacións informáticas e os procesos establecidos na empresa para
a xestión do almacén.

LC.3 - Aplicación informática de xestión de
almacén

•

100TOTAL
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4.7.e) Contidos

Contidos

 Tipo de existencias.

 Envases e embalaxes.

 Inventarios e verificacións.

 Control e xestión de existencias: procesos administrativos.

 Custo de existencias. Custo unitario.

 Existencias mínimas e óptimas.

 Métodos de valoración de existencias.

 Aplicacións informáticas para a xestión de almacén.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0As existencias. - Os
productos obxeto de
comercio co que traballa a
empresa comercial ou
industrial.

Explicación do
concepto existencias y
os seus tipos .

•

Correccións dos
exercicios facilitados no
cuestionario "As
existenicas"

•

Os envases y os
embalaxes.

•

Apuntamentos sobre a
teoría.

•

Solución e corrección
do cuestionario "As
existenicas".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "As
existenicas" facilitado
polo profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.1 - Tipos de
existencias

•

PE.1 - Embalaxes e
envases

•

2,0Xestión de existencias. -
Recepción de pedidos,
expedición das mercancías
e xestión de stocks

Explicación dos pasos
a seguir una vez
recibido o pedido.

•

Corrección dos
exercicos facilitados no
cuestionario "As
existenicas"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "As
existencias"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "As
existenicas" facilitado
polo profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

PE.2 - Xestión das
existencias

•

5,0Criterios de valoración de
existencias e inventarios. -
Valoración das existencias
según o Plan Xeneral
Contable.

Explicación dos
criterios de valoración
das existencias.

•

Explicación dos
inventarios.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "As
existencias".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "As
existencias".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "As
existenicas" facilitado
polo profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

LC.2 - O custo das
existencias

•

PE.3 - Metodos de
control de existencias

•

PE.4 - Existencias
mínimas e óptimas

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Metodos de valoración de
existenicas. - Cuantificación
das existencias
almacenadas.

Explicación do cálculo e
significado de custo
unitario.

•

Explicación dos
metodos de valoración
aprobados polo plan
contable.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "As
existencias".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "As
existencias".

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "As
existenicas" facilitado
polo profesor.

•

Apuntes teóricos.•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

Aplicación informática
de xestión de almacén.

•

LC.3 - Aplicación
informática de xestión de
almacén

•

PE.5 - Pedidos aos
proveedores

•

2,0Control do alamacén: O
inventario. - Control da
mercancía e obtención de
información fiable e
relevante do valor das
existencia.

Explicación dos datos y
partes que forman o
inventario.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "As
existencias".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "As
existenicas"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
empresa" facilitado polo
profesor.

•

Folios, bolígrafo,
calculadora.

•

TO.1 - Os inventarios•

17,0TOTAL
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O alumno deberá demostrar coñecementos e utilizalos con soltura, nos conceptos seguintes:

Recoñecer as porcentaxes do importe sobre o valor engadido (IVE) de aplicación nas operacións de compravenda.

Recoñecer o contrato mercantíl de compravenda.

Identificar os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de compravenda.

Identificar as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda.

Identificar as obrigas de rexistro en relación co IVE.

Identificar os libros-rexistro obrigatorios para as empresas.

Identificar a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en relación co IVE.

Describir os circuítos dos docuemtnos de compravenda.

Identificar os conceptos de prezo de compra do producto, gastos, prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial.

Clasificar os tipos de desconto máis habituais.

Recoñecer e cuantificar os gastos de compra ou de venda.

Identificar os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.

Identificar os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa.

Valorar os procedementos de xestión dos cobramentos.

Recoñecer os docuemtnos de xustificación do pagamento.

Diferenciar o pagamento ao contado do aprazzado.

Describir os procedementos administrativos de recepción, almacenamento, distribución interna e expedición de existencias.

Calcular os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os impostos correspondentes.

Identificar os métodos de control de existenicas.

Recoñecer os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos realizarase de forma continua, ao longo de todo o proceso educativo, sempre que se cumplan os

requisitos siguientes:

- Asistencia regular ás clases e actividades programadas.

- Traballo entregados en tempo, orixinais e coa calidade exixida súa proposta.

- Actitude e valores, disposición e destreza positivas e cooperativa cos compañeiros e o equipo docente.

- A resolución dos exercicios e exame que se propoñan.

Nas tres avaliacións realizaranse probas obxectivas.

As probas obxectivas terán a finalidade de coñecer e avaliar o grao de comprensión dos contidos que van adquirindo os alumnos e que serán

valorados de 1 a 10 puntos, sendo necesario un 5 para obter a cualificación positiva da proba.

O peso na nota final das probas obxectivas será dun 80%; participación, actitude e desenrolo das actividades propostas será dun 20%.

A nota final do módulo será a media aritmética da nota dos 3 trimestres, sendo necesario ter superadas cada unha das partes, mínimo 5 puntos,

para o cálculo da nota media e final.

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

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

As actividades de recuperación plantexaranse de modo individualizado, baseándose nas partes pendentes de recuperar por cada alumno.

O profesor indicaralle a cada alumno os contidos a recuperar, tanto no caso de que teñan que ser valorados mediante probas obxectivas como se

consistiran na entrega dun novo traballo, modificación  ou mellora do traballo obxecto de recuperación.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Farase unha proba extraordinaria baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10, sendo unha nota igual ou

superior a 5 o que dé a cualificación positiva no modulo.

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

Autoevaluación que permita mellorar o desenvolvemento das clases.

Enquisa anónima ao alumnado, cada avaliación, na que se reflictan aspectos da programación e do método utilizado pola profesora.

O xefe de seminario fará un seguemento do temario impartido.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Enquisa que nos amosen datos, sobre todo académicos, importantes do alumnado.

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares, con incidencia

educativa, de determinados alumnos.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades e formación previa dos alumnos, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo que se

estimen oportunas.

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

Consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias con seguimento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia e saiban comportarse de forma adecuada, posteriormente, no

mundo profesional e en sociedade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Recollida de información en empresas e organismos públicos.

10.Outros apartados

10.1) sss

ss

- 25 -


