
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 de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0442 Operacións administrativas de recursos humanos 42018/2019 147123

(*) 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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ANEXO XIII
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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

servizos, 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 comercial.

Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal.

Auxiliar administrativo/a das 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

(%)
MP0442_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 O departamento de RRHH. Xestión e administración do persoal da empresa. 6 2 X X

2 Desenrolo da prestación laboral.Dereitos e obligacions dos traballadores na relación laboral. 14 3 X X X X X

3 O proceso de contratación.
Modelos de contratos.

Legalización da relación laboral. 27 15 X

4 O sistema da Seguridade
Social.

Altas, baixas, variacions de datos dos traballadores e
empresarios no sistema da Seguridade Social.

14 10 X X

5 A retribución laboral. Retribución do traballo, estructura salarial. 7 3 X

6 Confección do recibo de
salarios. A nómina.

Confección do impreso que retribue o traballo. 30 25 X X

7 Xestión de situacions
especiales.

Casos especiais na relación laboral. Incapacidade temporal. 30 25 X

8 Operacións administrativas coa
Administración.

Cotizacions a Seguridade Social, retencions a conta do IRPF. 19 17 X X

Total: 147

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 O departamento de RRHH. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada. SI

RA2 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación
xerada. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Definición do departamento de RRHH. 2,011.1 Definir as funcions que se realizan no departamento de RRHH dunha
empresa.

A xestión do persoal. 2,022.1 Comprender as funcions de xestión de persoal.

A administración de persoal. 2,033.1 Comprender as funcions de administración do persoal.

6TOTAL

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 (%)

N 3 CA1.1 Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais. PE.1 - Organización das relacións laborais.•

S 25 CA1.2 Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos humanos, así
como as principais políticas de xestión do capital humano das organizacións.

PE.2 - Funcions no departamento de RRHH.•

S 22 CA1.3 Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección. PE.3 - Técnicas de selección.•

N 3 CA1.4 Caracterizáronse os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun
proceso de selección, utilizado as canles convencionais ou telemáticas.

LC.1 - Documentos nas probas e entrevistas
no proceso de selección.

•

N 3 CA1.5 Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un
proceso de selección de persoal.

PE.4 - Os procesos de selección.•

N 5 CA1.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante, e elaboráronse os informes apropiados.

LC.2 - Tratamento da información xerada
nos procesos de selección.

•

N 3 CA1.7 Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre
formación, desenvolvemento, compensación e beneficios, así como a de interese xeral para
o persoal.

LC.3 - Accións nas bases de datos do
persoal

•

N 5 CA1.8 Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo
emprego.

LC.4 - Acogida dos novos empregados.•

N 3 CA1.9 Realizáronse consultas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráronse
listaxes e informes sobre diversos datos de xestión do persoal.

LC.5 - Accións nas bases de datos do
persoal.

•

S 25  CA1.10 Aplicáronse os criterios, as normas e os procesos de calidade establecidos, na
procura dunha xestión eficaz.

LC.6 - Criterios y normas nos procesos de
calidade.

•

N 3 CA2.8 Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal. LC.7 - As bases de datos do persoal.•

100TOTAL

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcións do departamento de recursos humanos.

 Políticas de xestión de captación do capital humano na empresa.

 Fontes externas e internas de recrutamento.

 Métodos de selección de persoal: probas de selección, entrevista, dinámica de grupos e centros de avaliación.

 Subvencións. Fontes de subvencións.

 Políticas de xestión de persoal.

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)

2,0Definición do departamento
de RRHH. - Funcions
básicas no departamento
de RRHH.

Explicación sobre a
organización, técnicas
e entidades de
formación nas relacións
laborais.

•

Facilitar, correxir unha
vez realizado,
cuestionario con
preguntas relacionadas
coa organización,
técnicas e entidades de
formación.

•

Atender e tomar notas
sobre aspectos
salientables da
relacións laborais e
técnicas de formación.

•

Resolver e correxir
cuestións plantexadas
no cuestionario "O
departamento de
recursos humanos".

•

Definir técnicas e
entidades de formación
dos traballadores.

•

Coñecer as funcións a
realizar no
departamento de
RRHH.

•

Ordenador.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

Apuntes teóricos.•

Material escolar.•

Cuestionario "O
departamento de
recursos humanos".

•

LC.3 - Accións nas
bases de datos do
persoal

•

LC.6 - Criterios y normas
nos procesos de
calidade.

•

PE.1 - Organización das
relacións laborais.

•

2,0A xestión do persoal. -
Funcions a realizar na
xestión do persoal.

Explicación das tarefas
e funcións ligadas a
xestión de persoal.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto, o
cuestionario "o
departamento de
persoal".

•

Apuntamentos sobre as
tarefas de xestión de
persoal.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario "O
departamento de
persoal".

•

Diferenciar as funcións
e tarefas na xestión de
persoal.

•

Anotacións sobre a
teoría.

•

Cuestionario resolto e
correxidol "O
departamento de
persoal".

•

Material escolar.•

Apuntes.•

Cuestionario "O
departamento de
persoal".

•

Pizarra dixital.•

Ordenador.•

Internet.•

LC.1 - Documentos nas
probas e entrevistas no
proceso de selección.

•

LC.2 - Tratamento da
información xerada nos
procesos de selección.

•

LC.7 - As bases de datos
do persoal.

•

PE.2 - Funcions no
departamento de RRHH.

•

PE.3 - Técnicas de
selección.

•

PE.4 - Os procesos de
selección.

•
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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)

2,0A administración de
persoal. - Funcions a
realizar na administración
de persoal

Explicación das
funcións e tarefas
ligadas a
administración de
persoal.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumno, o cuestionario
"O departamento de
recursos humanos".

•

Apuntamentos sobre as
tarefas de
administración de
persoal.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario
facilitado "O
departamento de
recursos humanos".

•

Diferenciar as tareas
que compoñen a
función de
administración de
persoal.

•

Cuestionario resolto "O
departamento de
recursos humnanos"

•

Apuntes.•

Cuestionario "O
departamento de
recursos humanos.

•

Material escolar.•

Ordenador.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.4 - Acogida dos
novos empregados.

•

LC.5 - Accións nas
bases de datos do
persoal.

•

6,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Desenrolo da prestación laboral. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada. NO

RA2 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación
xerada. SI

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. NO

RA5 - Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa. NO

RA6 - Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a
súa incidencia nun sistema integrado de xestión administrativa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dereitos e deberes dos traballadores. 3,011.1 Distinguir os dereitos e os deberes dos traballadores.

A representación dos traballadores y dos empresarios. 3,022.1 Diferenciar a representación dos traballadores e dos empresarios.

Os convenios colectivos e os conflictos laborais. 4,033.1 Coñecer as funcións dos convenios colectivos.

Rexistro e arquivo da información e a documentación. 2,044.1 Arquivar a documentación xerada na relación laboral.

Aplicar procedementos de calidade, prevención de riscos
laborais e protección ambiental.

2,055.1 Coñecer os procesos de calidade, prevención de riscos e protección
ambiental.

14TOTAL

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 (%)

N 3 CA1.8 Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo
emprego.

TO.1 - Recepción do traballador.•

S 10 CA2.1 Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos
plans de carreira do persoal.

PE.1 - Formación contínua do persoal.•

N 3 CA2.2 Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación
(manuais, listaxes, horarios e follas de control).

LC.1 - Actividade de formación a realizar.•

N 3 CA2.3 Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes,
preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de formación nun caso
empresarial dado, e contactouse con elas.

PE.2 - Entidades de formación.•

N 3 CA2.4 Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa
contía e dos seus requisitos.

PE.3 - Fontes de subvención.•

N 3 CA2.5 Organizáronse listaxes de actividades de formación e reciclaxe en función de
programas subvencionados.

LC.2 - Acrtividades de formación.•

S 10 CA2.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante.

TO.2 - Acitividades formativas.•

S 10 CA2.7 Actualizouse a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e
beneficios, así como a de interese xeral para o persoal, nas canles de comunicación
internas.

LC.3 - Actividades formativas.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.8 Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal. LC.4 - Base de datos.•

S 10 CA2.9 Realizáronse consultas básicas das bases de datos cos filtros indicados, e
elaboráronse listaxes e informes.

LC.5 - Bases de datos.•

N 3  CA2.10 Aplicouse ao seu nivel a normativa de protección de datos relativa á seguridade, a
confidencialidade, a integridade, o mantemento e a accesibilidade á información.

LC.6 - Protección de datos.•

N 1 CA3.6 Obtivéronse as táboas, os baremos e as referencias sobre as condicións laborais:
convenio colectivo, bases e tipos de cotización á Seguridade Social, e retencións do IRPF.

LC.7 - As condicións laborais, convenio
colectivo.

•

N 2 CA5.1 Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas
comunicacións internas.

LC.8 - As comunicacións internas do
perosoal.

•

S 10 CA6.1 Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade. PE.4 - Xestión de calidade.•

N 3 CA6.2 Valorouse a integración dos procesos de recursos humanos con outros procesos
administrativos da empresa.

TO.3 - Os procesos de recursos humanos.•

S 10 CA6.3 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais no sector. LC.9 - Prevención de riscos laborais.•

N 3 CA6.4 Aplicáronse os procesos para reducir o impacto ambiental da súa actividade. LC.10 - Impacto ambiental das actividades.•

N 3 CA6.5 Aplicáronse na elaboración e na conservación da documentación as técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e reciclar).

LC.11 - As teécnicas 3R (reducir, reutilizar e
reciclar).

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fontes da normativa laboral.

 Adaptación ao novo emprego.

 Políticas e procedementos administrativos relacionados coa motivación e coa formación.

 Principais técnicas de formación empresarial.

 Entidades de formación.

 Control das compensacións, os incentivos e os beneficios do persoal.

 Xornada de traballo e calendario laboral.

 A representación dos traballadores.

 Convenios colectivos e conflictos laborais

 Control horario.

 Absentismo.

 Prevención de riscos laborais: saúde, dano e risco.

 Fundamentos e principios básicos dun modelo de calidade total en recursos humanos.

 Normativa de protección de datos de carácter persoal e confidencialidade.

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
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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)

3,0Dereitos e deberes dos
traballadores. - Distribución
da xornada labroral, horario
de traballo, periodos de
descanso, vacións,
permisos retribuidos, ...

Descripción das fontes
principais que
compoñen a normativa
laboral.

•

Explicar políticas e
procedementos
administrativos que
faciliten a adaptación
ao novo emprego, a
motivación e a
formación do
traballador.

•

Explicar os conceptos:
xornada de traballo,
absentismo e
calendario labora.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
"A prestacion laboral",
políticas de emprego,
xornada e calendario
laboral, absentismo,
etc.

•

Elaborar esquema coa
jerarquía normativa.

•

Apuntamentos sobre as
explicacións dadas polo
profesor.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario "A
prestacion laboral".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
prestación laboral"
facilitado polo profesor.

•

Material escolar.•

LC.7 - As condicións
laborais, convenio
colectivo.

•

LC.8 - As comunicacións
internas do perosoal.

•

3,0A representación dos
traballadores y dos
empresarios. - Coñecer as
representacións colectivas.

Explicación dos
colectivos que
representan os
traballadores.

•

Facilitar e correxir, una
vez resolto polo
alumnado, os
exercicios facilitados no
cuestionario "Os
representantes na
empresa"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "Os
representantes na
empresa".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Diferenciar os
representantes dos
traballadores e dos
empresarios.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Os
representantes na
empresa" facilitado polo
profesor.

•

Material escolar.•

LC.7 - As condicións
laborais, convenio
colectivo.

•

4,0Os convenios colectivos e
os conflictos laborais. - As
relacions laborais entre
traballadores e
empresarios.

Explicación dos
convenios colectivos.

•

Explicación dos
conflictos laboráis.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
"Os convenios
colectivos e conflictos
laborais".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuetionario "Os
convenios colectivos e
conflictos laborais".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Diferenciar as
diferencias entre
dereitos e deberes dos
traballadores.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "Os
convenios colectivos e
os conflictos laborais"
facilitado polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.1 - Actividade de
formación a realizar.

•

LC.7 - As condicións
laborais, convenio
colectivo.

•

PE.1 - Formación
contínua do persoal.

•
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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)

2,0Rexistro e arquivo da
información e a
documentación. - Xestión
da documentación xerada
na relación laboral.

Explicar como realizar o
rexistro e arquivo da
documentación xerada
na relación laboral.

•

Posibilidade da
formación contínua do
persoal da empresa.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
"A relación laboral".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solucionar e correxir as
cuestión plantexadas
no cuestionario "A
relación laboral".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
relación laboral"
facilitado polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.2 - Acrtividades de
formación.

•

LC.3 - Actividades
formativas.

•

LC.4 - Base de datos.•

LC.8 - As comunicacións
internas do perosoal.

•

PE.2 - Entidades de
formación.

•

PE.3 - Fontes de
subvención.

•

TO.1 - Recepción do
traballador.

•

TO.2 - Acitividades
formativas.

•

2,0Aplicar procedementos de
calidade, prevención de
riscos laborais e protección
ambiental. - Coñecer os
procesos de calidade e
prevención de riscos.

Explicar os procesos de
calidade e prevención
de riscos laboráis.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
"A prestación laboral".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
prestación laboral".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
prestación laboral"
facilitado polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.5 - Bases de datos.•

LC.6 - Protección de
datos.

•

LC.9 - Prevención de
riscos laborais.

•

LC.10 - Impacto
ambiental das
actividades.

•

LC.11 - As teécnicas 3R
(reducir, reutilizar e
reciclar).

•

PE.4 - Xestión de
calidade.

•

TO.3 - Os procesos de
recursos humanos.

•

14,0TOTAL
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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 O proceso de contratación. Modelos de contratos. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de traballo. Elementos e forma. 9,011.1 Recoñecer os dereitos e deberes derivados do contrato de traballo.

Tipos do contrato de traballo. 13,022.1 Distinguir os tipos de contrato de traballo.

Modificación, suspensión e extinción do contrato laboral. 5,033.1 Diferenciar modificación, suspensión e extinción no contrato laboral.

27TOTAL

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 (%)

N 1 CA3.1 Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais establecidas na
Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e nos contratos.

PE.1 - A normativa das condicións laborais.•

S 30 CA3.2 Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais
máis habituais segundo a normativa laboral.

PE.2 - Tipos de contratos laborais.•

S 50 CA3.3 Formalizáronse os contratos laborais. LC.1 - Confección dos contratos laborais.•

S 10 CA3.4 Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organismos públicos
correspondentes.

LC.2 - Descarga do contrato laboral
axeitado o caso especifico.

•

S 9 CA3.8 Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os elementos
básicos da liquidación.

PE.3 - Modificación, suspensión y extinción
na relación laboral.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Definición do contrato de traballo.

 0Suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Forma do contrato.

 Modalidades de contratación.

 Proceso e procedemento de contratación laboral. Rexistro.

 Documentación e formalización do contrato de traballo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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)

9,0O contrato de traballo.
Elementos e forma. -
Coñecer os documetos que
regulan as relacións entre
empresario e traballador.

Definición i explicación
do contrato de traballo.
Elementos e forma
diste.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
relacionado co contrato
de traballo.

•

Anotacións das
explicacións dadas.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario
facilitado polo profesor.

•

Coñecer os dereitos e
deberes, do traballador,
derivados do contrato
de traballo.

• Material escolar.•

Cuestionario.•

Ordenador.•

Apuntes.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

PE.1 - A normativa das
condicións laborais.

•

13,0Tipos do contrato de
traballo. - Decripción dos
modelos de contratación.

Explicación,
características básicas
dos tipos de contratos
vixentes.

•

Propor, supervisar,
resolver dúbidas e
correxir supostos
prácticos, nos que a
empresa, partindo de
determinda situación,
precisa contratar
traballadores.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado, cuestionario
relacionado coa
contratación laboral.

•

Realización do proceso
de contratación hasta
chegar a confección do
contrato adecuado a
cada situación.

•

Anotacións das
características básicas
dos contratos nos seus
apuntes. Realización de
esquema que recolla os
tipos de contratos
vixentes na
actualidade.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario "O
contrato de traballo"
facilitado polo profesor.

•

Confección dos
contratos de traballo
apropiados a cada
suposto plantexado.

•

Diferenciar os tipos de
contratos de traballo,
vixentes no momento,
entre sí.

•

Aplicación da teoría
mediante unha
simulación.

•

Esquemas.•

Exerccicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "O
contrato de traballo".

•

Material escolar.•

Ordenador.•

Internet.•

Modelos de contratos.•

LC.1 - Confección dos
contratos laborais.

•

LC.2 - Descarga do
contrato laboral axeitado
o caso especifico.

•

PE.2 - Tipos de contratos
laborais.

•

5,0Modificación, suspensión e
extinción do contrato
laboral. - Casuistica nos
contratos de traballo.

Explicar o significado e
a diferencia existente
entre extinción y
suspensión do contrato
de traballo.

•

Facilitar e correxir, una
vez resolto polo
alumnado, cuestionario
relacionado co contrato
de traballo.

•

Facilitar e correxir,
unha vez resolto polo
alumnado,  o
cuestionario "O
contrato de traballo".

•

Atender, participar na
explicación e tomar
notas.

•

Resolver e correxir as
cuestións plantexadas
no cuestionario
facilitado polo profesor
"O contrato de traballo".

•

Diferenciar as causas
que poden dar lugar a
modificación,
suspensión ou extinción
do contrato de traballo.

•

Apuntes sobre a teoría
facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Aplicación da teoría
mediante unha
simulación.

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "O
contrato de traballo".

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Ordenador.•

Internet.•

PE.3 - Modificación,
suspensión y extinción
na relación laboral.

•

27,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O sistema da Seguridade Social. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. NO

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fins da Seguridade Social. Campos de aplicación. 2,011.1 Recoñecer os dereitos das persoas incluidas no réxime da Seguridade
Social.

Estrutura do sistema de Seguridade Social. Réxime xeral. 3,022.1 Diferenciar o réximes da seguridade social.

Estrutura administrativa da seguridade social. 2,033.1 Recoñecer as entidades, xestoras e colaboradoras, da Seguridade
Social.

Comunicación da empresa co sistema de Seguridade Social. 2,044.1 Coñecer o funcionamento do sistema Remisión Electrónica de
Documentos.

Documentación relativa a Seguridade Social. 5,055.1 Realizar altas, baixas e variacións de datos no sistema da Seguridade
Social, tanto de empresarios coma de traballadores.

14TOTAL

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 35 CA3.5 Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social. PE.1 - Afiliación e alta a Seguridade Social.•

N 5 CA3.9 Rexistrouse a información xerada nos respectivos expedientes de persoal. LC.1 - Rexistro no expediente persoal.•

N 5  CA3.10 Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na
xestión e na conservación da información.

LC.2 - A xestión y conservación da
documentación.

•

S 55 CA4.2 Distinguíronse os réximes da Seguridade Social. PE.2 - Os réximes da Seguridade social.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Afiliación e alta na Seguridade Social.

 Réximes do sistema da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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)

2,0Fins da Seguridade Social.
Campos de aplicación. -
Garantías da seguridade
social para as persoas
incluidas no seu campo de
aplicación.

Explicación dos
conceptos afiliación,
alta e baixa na
Seguridade Social.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario " A
Seguridade Social".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Resolución e corrección
do cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Material escolar.•

Internet.•

Ordenador.•

PE.1 - Afiliación e alta a
Seguridade Social.

•

3,0Estrutura do sistema de
Seguridade Social. Réxime
xeral. - Cadro dos distintos
réximes da seguridade
social.

Explicación da estrutura
da Seguridade Social.

•

Diferenciar os
reximenes que forman
seguridade social.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Resolución e corrección
do cuestionario "A
Seguridade Social"
facilitado.

•

Diferenciar os
reximenes que forma a
seguridade social.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
seguridade Social"

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

PE.2 - Os réximes da
Seguridade social.

•

2,0Estrutura administrativa da
seguridade social. -
Entidades que axudan a
Seguridade Social na
consecución dos seus
obxetivos.

Explicar as funcions
das entidades xestoras
da Seguridade Social.

•

Corrección, unha vez
realizados polos
alumnos, dos exercicios
facilitados no
cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Diferenciar as
entidades xestoras da
Seguridade Social.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

PE.2 - Os réximes da
Seguridade social.

•

2,0Comunicación da empresa
co sistema de Seguridade
Social. - Servicios da
Tesoureria pra
comunicación das
empresas.

Explicación das formas
de comunicación da
empresa coa
Seguridade Social.

•

Corrección dos
exercicios, unha vez
resoltos polos alumnos,
facilitados no
cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Seguridade Social".

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.2 - A xestión y
conservación da
documentación.

•
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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)

5,0Documentación relativa a
Seguridade Social. -
Impresos que ha de
presentar o empresario no
réxime pra darse de alta él
ou os traballadores.

Explicación dos datos y
partes dos impresos de
alta, baixa e varions de
datos.

•

Corrección dos
exercicios, unha vez
resoltos polos
alulmnos, facilitados no
cuestionario
"Documentos da
Seguridade Social"

•

Confeccionar os
impresos
correspondentes os
contratos realizados na
UD O proceso de
contratación. Modelos
de contratos.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
"Documetos da
Seguridade social".

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Aplicación da teoría
mediante unha
simulación.

•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario
"Documentos da
Seguridade Social"

•

Apuntes teóricos.•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.1 - Rexistro no
expediente persoal.

•

LC.2 - A xestión y
conservación da
documentación.

•

14,0TOTAL
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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 A retribución laboral. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O salario. 1,011.1 Definir o salario.

Composición do salario. 2,022.1 Coñecer a estrutura salarial.

Clases de salario. Salario mínimo interprofesional. 2,033.1 Distinguir as formas de pago y de calculo do salario.

Liquidación, pago, garantías do salario. 2,044.1 Precisar os plazos, forma e garantías do traballador para percibir o
salario.

7TOTAL

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 (%)

0 CA4.1 Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e
diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

S 10   CA4.1.1 Precisaronse plazos, forma e garantía do salario. PE.1 - Pago e garantía do salario.•

S 20   CA4.1.2 Identificaronse os conceptos retributivos. PE.2 - Os conceptos retributivos.•

S 15   CA4.1.3 Diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns. PE.3 - Tipos de retribución.•

0 CA4.5 Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.

S 50   CA4.5.1 Calculouse o recibo de salarios PE.4 - Confección de nóminas.•

N 5  CA4.10 Realizáronse periodicamente copias de seguridade informáticas para garantir a
conservación dos datos na súa integridade.

LC.1 - Copias de seguridade.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 A estrutura salarial.

 Garantías do salario.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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)

1,0O salario. - Analizar a
definición de salario dada
no Estatuto dos
Traballadores.

Explicación da
definición do salario.

•

Aclaración das formas
de pago, plazos e
garantías do salario.

•

Supervisar, a
realización, e correxir
os exercicios facilitados
no cuestionario "O
Salario".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solucción e corrección
do cuestionario "O
salario".

•

Diferenciar os
conceptos que forman
o salario.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "O salario"
facilitado polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

PE.1 - Pago e garantía
do salario.

•

2,0Composición do salario. -
Conceptos que forman a
percepción salarial dos
traballadores.

Explicación dos
conceptos que forman
O Salario.

•

Supervisar e correxir os
exercicios, unha vez
resoltos polos alumnos,
facilitados no
cuestionario "O Salario"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "O
Salario".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Diferenciar os
conceptos que forman
parte do salario.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "O
Salario" facilitado polo
profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

PE.2 - Os conceptos
retributivos.

•

2,0Clases de salario. Salario
mínimo interprofesional. -
Clasificación dos distintos
tipos de salario, por su
forma o por su cálculo.

Aclaración das formas
de pago do salario.

•

Clasificar os tipos de
retribución máis
comúns.

•

Supervisar e correxir os
exercicios facilitados no
cuestionario "O
Salario".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "O
Salario".

•

Exercicios resoltos.•

Coñecer os tipos de
retribucións máis
comúns.

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "O
Salario" facilitado polo
profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

PE.3 - Tipos de
retribución.

•

2,0Liquidación, pago,
garantías do salario. -
Dereitos dos traballadores a
remuneración do traballo
realizado.

Aclaración dos datos y
partes que forma o
recibo de salarios.

•

Explicación dos
cálculos, separados,
dos conceptos que
forman o recibo de
salarios.

•

Supervisión e
corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "O
Salario".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección,
unha vez resolto polos
alumnos, do
cuestionario "O
Salario".

•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Cuestionario "O
Salario" facilitado polo
profesor.

•

Apuntes teóricos.•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

LC.1 - Copias de
seguridade.

•

PE.4 - Confección de
nóminas.

•

7,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Confección do recibo de salarios. A nómina. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. NO

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Encabezamento do recibo de salarios. 5,011.1 Distinguir os datos que identifican a empresa e o traballador a efectos de
cobro e posterior cotización.

Corpo do recibo de salarios. 12,022.1 Diferenciar  as percepcións salariais das extrasalariais.

2.2 Diferenciar os devengos das deducións.

2.3 Cálcular a cantidade liquida a percibir.

Pé do recibo de salarios. 13,033.1 Coñecer o cálculo das bases de cotización a Seguridade Social.

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 (%)

N 5  CA3.10 Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na
xestión e na conservación da información.

LC.1 - Xestión e conservación da
documentación.

•

S 10 CA4.3 Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non
salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias.

PE.1 - A estructura salarial.•

S 30 CA4.4 Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións salariais e
das situacións que máis comunmente as modifican.

LC.2 - As bases de cotización a Seguridade
Social.

•

S 25 CA4.5 Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización. LC.3 - O recibo de salarios. Confección.•

0 CA4.7 Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control.

S 30   CA4.7.1 Comprendeuse o cálculo do recibo de salarios. PE.2 - O recibo de salarios.•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Confección do recibo de salarios.

 Tipos e bases de cotización.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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)

5,0Encabezamento do recibo
de salarios. - Cubrir o
encabezamento da nómina
cos datos da empresa e do
traballador.

Aclaración dos datos
que forman o
encabezamento da
nómina.

•

Xupervisar, correxir os
exercicios facilitados no
cuestionario "O
Nomina"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "A Nomina".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Coñecer as partes do
encabezamento.

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
nómina" facilitado polo
profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

LC.1 - Xestión e
conservación da
documentación.

•

PE.1 - A estructura
salarial.

•

12,0Corpo do recibo de salarios.
- Cálculo dos devengos e
deduccións na nómina do
traballador.

Explicar e diferenicar as
percepcións salariais
das extrasalariais.

•

Definición de devengo,
deducción,
diferenicalos.

•

Supervisar, correxir os
exercicios plantexados
no cuestionario "A
Nomina".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario dado "A
Nomina"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Diferencias entre
devengo e deducción.

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Nómina" facilitado polo
profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

LC.1 - Xestión e
conservación da
documentación.

•

PE.1 - A estructura
salarial.

•

13,0Pé do recibo de salarios. -
Detalle do cálculo das
bases de cotización.

Explicación dos datos e
partes que forman o pe
do recibo de salarios,
cálculos.

•

Supervisión e
corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Nómina".

•

Propón, supervisar e
resolver varios
supostos prácticos nos
que se describen
diversas situación
laboráis dos
traballadores nunha
empresa. Realizarase o
proceso de pago
completo nun
determinado mes coas
cotizacións e retencións
pertinentes.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
facilitado "A Nómina".

•

Realiza e corrixe os
casos plantexados nos
supostos prácticos de
forma individual.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Aplicación da teoría a
realidade mediante
unha simulación.

•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Nómina" facilitado polo
profesor.

•

Supostos prácticos de
simulación laboral.

•

Pizarra dixital.•

Material escolar.•

Internet.•

LC.1 - Xestión e
conservación da
documentación.

•

LC.2 - As bases de
cotización a Seguridade
Social.

•

LC.3 - O recibo de
salarios. Confección.

•

PE.1 - A estructura
salarial.

•

PE.2 - O recibo de
salarios.

•

30,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión de situacions especiales. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Permisos retribuidos, vacacions e festas laborais. 5,011.1 Identificar as causas de ausencias e tempo que corresponde o traballador
nas faltas o posto de traballo.

Incapacidade Temporal. 25,022.1 Cálculo da cuantía a percibir en caso de incapacidade temporal.

2.2 Cálculo das bases de cotización en situación de incapacidade laboral.

2.3 Confección do impreso de nómina.

30TOTAL

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 (%)

N 12 CA5.2 Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial,
incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.

LC.1 - Absentismo laboral.•

0 CA5.3 Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado follas de
cálculo e formatos de gráficos.

S 60   CA5.3.1 Comprenderonse os cálculos de unha incapacidade temporal. PE.1 - Calculo da incapadidade temporal.•

N 11 CA5.4 Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplicacións de
procesamento de texto e presentacións.

LC.2 - Informes sobre absentismo.•

N 12 CA5.5 Realizouse o seguimento de control de presenza para conseguir a eficiencia da
empresa.

LC.3 - Absentismo laboral.•

N 5 CA5.6 Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de persoal. LC.4 - Copias de seguridade.•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Xestión de situacións especiais: incapacidade laboral, excedencias, permisos e viaxes.

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
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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)

5,0Permisos retribuidos,
vacacions e festas laborais.
- Días que o traballador ten
direito a faltar o seu posto
de traballo.

Diferenciar as causas
de absentismo laboral.

•

Aclaración dos dereitos
do traballador a
ausentarse.

•

Supervisión e
corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "Situacións
especiais no traballo".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
"Situacións especiais
no traballo".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

Exercicios resoltos.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario
"Situacions especiais
no traballo" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.2 - Informes sobre
absentismo.

•

LC.3 - Absentismo
laboral.

•

LC.4 - Copias de
seguridade.

•

25,0Incapacidade Temporal. -
Dereito do traballador a
percibir un subsido no caso
de enfirmidade.

Explicación dos casos
de incapacidad laboral.

•

Supervisión e
corrección do
exercicios facilitados no
cuestionario "Situacións
especiais no traballo".

•

Propór, supervisar e
resolver varios
supostos prácticos nos
que se describen
diversas situación
especiais dos
traballadores nunha
empresa. Realizarase o
proceso de pago
completo nun
determinado mes coas
cotizacións e retencións
pertinentes.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario
"Situacións especiais
no traballo".

•

Realizar e correxir os
casos propostos nas
simulacións facilitadas.

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Aplicación da teoría a
realidade mediante
unha simulación.

•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario
"Situacions especiais
no traballo" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Supostos de simulación
laboral, con situacións
especiais dos
traballadores.

•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.1 - Absentismo
laboral.

•

PE.1 - Calculo da
incapadidade temporal.

•

30,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Operacións administrativas coa Administración. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. NO

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cotización a Seguridade Social. 1,011.1 Interiorizar a necesidade de contribuir pra percibir as prestacións.

Suxeito responsable da cotización. 1,022.1 Recoñecer a responsabilidade de cotización.

Obriga de cotizar e duración da cotización. 2,033.1 Analizar a necesidade de pagos e os tempos.

Recadación. Prazo. 1,044.1 Coñecer o sistema de pagos establecido pola Seguridade Social.

Boletins de cotización ao réxime xeral da Seguridade Social. 9,055.1 Confecionar os documentos de cotización a Seguridade Social.

Retencións de IRPF dos traballadores. 5,066.1 Estudar os pagos a conta de IRPF.

19TOTAL

4.8.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 10 CA3.7 Aplicáronse as normas de cotización á Seguridade Social referentes a condicións
laborais, prazos de pagamento e fórmulas de aprazamento.

LC.1 - A cotización a Seguridade Social.•

N 2  CA3.10 Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na
xestión e na conservación da información.

LC.2 - Xestión da documentación.•

0 CA4.5 Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.

S 20   CA4.5.2 Cubrironse os documentos de cotización a Seguridade Social. PE.1 - Os boletíns de cotización a
Seguridade Social.

•

S 15   CA4.5.3 Realizase o cálculo das retencións a conta do IRPF. LC.3 - Retencións a conta do IRPF.•

S 20 CA4.6 Tivéronse en conta os prazos establecidos para o pagamento de cotas á Seguridade
Social e para retencións, así como as fórmulas de aprazamento, segundo os casos.

LC.4 - Pagamento das cotas a
Administración.

•

S 30 CA4.7 Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control. LC.5 - Os documentos de cotización.•

N 2 CA4.8 Creáronse os ficheiros de remisión electrónica, tanto para entidades financeiras
como para a Administración.

PE.2 - Remisión electrónica.•

N 1 CA4.9 Valoráronse as consecuencias de non cumprir os prazos previstos na presentación
de documentación e pagamento.

TO.1 - Prazos de presentación da
documentación e pagamentos.

•

100TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.e) Contidos

Contidos

  Liquidación.

 Cotizacións á Seguridade Social.

 Cálculo das retencions a conta do IRPF.

4.8.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)

1,0Cotización a Seguridade
Social. - A compañía de
seguros pública.

Explicación do
significado de
Seguridade Social.

•

Supervisión e
corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Cotización"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
Cotización".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Cotización" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

LC.1 - A cotización a
Seguridade Social.

•

LC.4 - Pagamento das
cotas a Administración.

•

1,0Suxeito responsable da
cotización. - Pagos do
empresario en nome do
traballlador e no seu propio.

Explicación dos pagos
a realizar polo
empresario a
Seguridade Social.

•

Propor e correxir os
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Cotización".

•

_Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
Cotización".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Cotización" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

LC.2 - Xestión da
documentación.

•

TO.1 - Prazos de
presentación da
documentación e
pagamentos.

•

2,0Obriga de cotizar e
duración da cotización. -
Responsabilidade dos
pagos a realizar.

Explicación dos prazos
de cotización i o
responsable de facelos.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Cotización"

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución e corrección
do cuestionario "A
Cotización".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Cotización" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

TO.1 - Prazos de
presentación da
documentación e
pagamentos.

•

1,0Recadación. Prazo. -
Formas e prazos de ingreso
das cotas correspondentes.

Explicación das partes
que forman os boletins
de cotización.

•

Corrección dos
exercicios facilitados no
cuestionario "A
Cotización".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución individual e
corrección dos
exercicios facillitados
no cuestionario "A
Cotización".

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Coñecer as partes dos
boletins de cotización.

•

Apuntes teóricos.•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Cuestionario "A
Cotización" facilitado.

•

PE.1 - Os boletíns de
cotización a Seguridade
Social.

•
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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)

9,0Boletins de cotización ao
réxime xeral da Seguridade
Social. - Liquidación e
ingreso das cotas na
Seguridade Social.

Supervisar e resolver
os boletins de
cotización que
corresponderían os
supostos prácticos
realizados na UD6 e
UD7.

• Apuntamentos sobre os
documentos de
cotización facilitados.

•

Solución individual e
corrección dos boletins
de cotización que
corresponden os
supostos prácticos
resoltos na UD6 e UD7.

•

Apuntamentos sobre os
documentos facilitados.

•

Exercicios resoltos.•

Esquemas.•

Aplicación da teoría a
realidade mediante
unha simulación

•

Apuntes teóricos.•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

Supostos prácticos de
simulación laboral.

•

LC.1 - A cotización a
Seguridade Social.

•

LC.2 - Xestión da
documentación.

•

LC.4 - Pagamento das
cotas a Administración.

•

LC.5 - Os documentos
de cotización.

•

PE.2 - Remisión
electrónica.

•

5,0Retencións de IRPF dos
traballadores. - Obligacións
do empresario en materia
laboral coa Axencia
Tributaria.

Explicación dos
cálculos a realizar para
obtención do tipo de
retención a aplicar na
nómina dos
traballadores.

•

Propor, supervisar e
correxir os exercicios
propostos no
cuestionario "A
Cotización".

•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Solución individual e
corrección do
cuestionario "A
Cotización".

•

Exercicios resoltos.•

Apuntamentos sobre a
teoría facilitada.

•

Esquemas.•

•

Apuntes teóricos.•

Cuestionario "A
Cotización" facilitado
polo profesor.

•

Material escolar.•

Pizarra dixital.•

Internet.•

LC.3 - Retencións a
conta do IRPF.

•

LC.4 - Pagamento das
cotas a Administración.

•

19,0TOTAL
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O alumno deberá demostrar coñecementos e utilizalos con soltura, nos conceptos seguintes:

Identificación e xestión da documentación relativa os procesos de seleccción, formación, motivación, comuinicación interna, organización e control

de incidencias dos recursos humanos.

Identificación da normativa laboral que afecta o traballador, manexo dos contratos máis comunmente utilizados e lectura comprensiva dos

convenios colectivos de aplicación.

Confección de recibos de salarios de diferentes características, e doutros documentos de cotización.

Revisión das páxinas web dos organismos relacionados coa xestión do persoal, e xestión telemática da documentación xerada.

Análise da Lei de protección de datos de carácter persoal e aplicación ao persoal dunha empresa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A avaliación continua realizarase valorando a participación do alumno na clase, os traballos e actividades, tanto individuais como en grupo, e a

resolución dos exercicios e examen que en cada caso 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 na mesma.

O peso na nota final das probas obxectivas será dun 80%, participación 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 aprobadas cada unha das partes, nota 5 puntos, pra

calcularse.

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 un os contidos a recuperar tanto no caso de que teñan que ser valorados mediante probas obxectivas como se

consistiran na entrega dun novo traballo ou modificación ou mellora do traballo obxecto de recuperación.

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

De acordo co regulamento de Réxime Interno do Centro, os alumnos perden o dereito a avaliación continua unha vez que o número de faltas

insustificadas supere o DEZ POR CENTO das horas de clase deste módulo.

A perdida do dereito a avaliación continua implica que os alumnos afectados so teñan dereito a un examen final.

Demostrarán os seus coñecementos, nun suposto teórico-práctico, baseado nos mínimos esixibles descritos no punto 5 desta programación. O día

e a hora de realización desta proba, marcarase no departamento administrativo, publicándose nos tablóns correspondentes para o seu

coñecemento xeral.

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

Iste módulo coordinase co xa visto en primeiro curso do ciclo: "Formación e orientación laboral", a fin de que os contidos comúns nos dous

módulos, non se repitan innecesariamente e conseguir así un maior aproveitamento do tempo. Hai partes en común que so se desenrolan niste

módulo de forma práctica, pois xa se desenrolou a teoría o curso anterior.

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación.
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Cada avaliación, se lle pasará unha enquisa aos alumnos para que avalien os contidos os materiais e a practica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

educativa, de determinados alumnos.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e a súa formación previa, 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

Consisitirá na atención personalizada e no establecmento de tarefas complementarias co seguimento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadán e saiban comportarse, cara o futuro, dun xeito

adecuado no mundo profesional.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Busqueda de información relacionada cos contidos desenrolados nas empresas da comarca.
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