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

Decreto 94/2011, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.

Publicado o Real decreto 453/2010, do 16 de abril, polo que se establece o título de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles e se

fixan as súas ensinanzas mínimas, e de acordo co seu artigo 10.2, correspóndelle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

establecer o currículo correspondente no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

Consonte o anterior, este decreto desenvolve o currículo do ciclo formativo de formación profesional de técnico en electromecánica de vehículos

automóbiles. Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de

cualificación do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional

futura.

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.

Asociado a cada resultado de aprendizaxe establécese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de xeito

integrado, que han proporcionar o soporte de información e destreza precisos para lograr as competencias profesionais, persoais e sociais propias

do perfil do título.

A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións nas áreas de mecánica,

hidráulica, pneumática e electricidade do sector da automoción, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as

especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan a seguir:

a) Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica incluída en manuais e catálogos.

b) Localizar avarías nos sistemas mecánicos, hidráulicos, pneumáticos, eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando os instrumentos e os

equipamentos de diagnóstico pertinentes.

c) Reparar o motor térmico e os seus sistemas auxiliares utilizando as técnicas de reparación prescritas polos fabricantes.

d) Reparar conxuntos, subconxuntos e elementos dos sistemas eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando as técnicas de reparación

prescritas polos fabricantes.

e) Substituír e axustar elementos dos sistemas de suspensión e dirección.

f) Reparar os sistemas de transmisión de forzas e freada aplicando as técnicas de reparación prescritas polos fabricantes.

g) Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos estándares de calidade establecidos.

h) Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, de acordo co establecido pola normativa.

i) Cumprir os obxectivos da empresa, colaborando co equipo de traballo e actuando cos principios de responsabilidade e tolerancia.

j) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

k) Adaptarse a diferentes postos de traballo e ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

l) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.
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m) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo da viabilidade dos produtos, de planificación da produción e de

comercialización.

n) Xestionar a propia carreira profesional e analizar as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

ñ) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e de responsabilidade.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de

automóbiles, motocicletas e vehículos pesados.

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

- Electronicista de vehículos.

- Electricista electrónico/a de mantemento e reparación en automoción.

- Mecánico/a de automóbiles.

- Electricista de automóbiles.

- Electromecánico/a de automóbiles.

- Mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas.

- Reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos.

- Reparador/ora de sistemas de transmisión e freos.

- Reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión.

- Operario/a de ITV.

- Instalador/ora de accesorios en vehículos.

- Operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios.

- Electromecánico/a de motocicletas.

- Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Interpretar a información e, en xeral, toda a linguaxe simbólica asociada ás operacións de mantemento e reparación na área de electromecánica,

para seleccionar proceso de reparación.

b) Seleccionar as máquinas, os utensilios, as ferramentas e os medios de seguridade necesarios para efectuar os procesos de mantemento na

área de electromecánica.

c) Manexar instrumentos e equipamentos de medida e control, e explicar o seu funcionamento, conectándoos adecuadamente para localizar

avarías.

d) Realizar os esbozos e os cálculos necesarios para efectuar operacións demantemento.

e) Analizar a información subministrada polos equipamentos de diagnose, e comparala coas especificacións dadas por fábrica, para determinar o

proceso de mantemento e reparación.

f) Aplicar as técnicas de operación e utilizar os métodos adecuados para reparar os motores térmicos e os seus sistemas auxiliares.

g) Aplicar as leis máis salientables da electricidade no cálculo e na definición de circuítos eléctrico-electrónicos de vehículos, para proceder á súa

reparación e a súa montaxe.

h) Relacionar os elementos que constitúen os trens de rodaxe, os freos, a dirección e a suspensión coa súa función no conxunto, para efectuar o

seu mantemento e a súa reparación.

i) Aplicar as técnicas e os métodos de operación pertinentes na desmontaxe, na montaxe e na substitución de elementos mecánicos, pneumáticos,

hidráulicos eeléctrico-electrónicos dos sistemas do vehículo para proceder ao seu mantemento e á súa reparación.

j) Analizar o funcionamento das centrais electrónicas e a información que subministran, así como efectuar a recarga e a extracción de datos, e

resetealas, para obter información necesaria no mantemento.
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k) Realizar medidas e comparar os resultados cos valores dos parámetros de referencia, para verificar os resultados das súas intervencións.

l) Analizar e describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, e sinalar as accións que cumpra realizar nos casos

definidos, consonte as normas estandarizadas.

m) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súa contribución ao proceso global, para conseguir os obxectivos da

produción.

n) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e emprego, analizando as ofertas e as demandas do mercado laboral, para xestionar a

propia carreira profesional.

ñ) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,

para participar na cidadanía democrática.

o) Recoñecer as oportunidades de negocio identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.

p) Recoñecer e valorar continxencias, determinar as súas causas e describir as accións correctoras para resolver as incidencias asociadas á propia

actividade profesional.

q) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre

mulleres e homes.

O módulo profesional E.I.E contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara o autoemprego

como cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

a)Os obxectivos, formulados como resultados da aprendizaxe, os contidos, a organización e metodoloxía teñen en conta as necesidades de

desenvolvemento económico, social e de recursos humanos do ámbito socioprodutivo e responden ás características xerais e específicas dos

nosos alumnos.

b)No noso Instituto existen posibilidades de utilización de aulas de informática con conexión a internet, e nestes momentos os alumnos en xeral

teñen a posibilidade de acceder aos devanditos medios fóra da xornada lectiva; por iso neste módulo é aconsellable que os alumnos accedan a

unha gran cantidade de información dispoñible a través de internet para a realización do proxecto. Non obstante, na avaliación inicial o profesor

correspondente determinará se ten posibilidades de uso de medios informáticos e internet en función da asignación de aulas ou das capacidades e

posibilidades dos alumnos e alumnas.

No desenvolvemento do módulo de E.I.E, no relativo ao perfil profesional, axúdase a acadar as seguintes competencias profesionais, persoais e

sociais:

h) Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, de acordo co establecido pola normativa.

k) Adaptarse a diferentes postos de traballo e ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

l) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.

m) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo da viabilidade dos produtos, de planificación da produción e de

comercialización.

n) Xestionar a propia carreira profesional e analizar as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

ñ) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e de responsabilidade.

A formación do módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais:

l) Analizar e describir os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, e sinalar as accións que cumpra realizar nos casos

definidos, consonte as normas estandarizadas.

n) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e emprego, analizando as ofertas e as demandas do mercado laboral, para xestionar a
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propia carreira profesional.

ñ) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,

para participar na cidadanía democrática.

o) Recoñecer as oportunidades de negocio identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
46000

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 O emprendedor, idea e proxecto
empresarial.

Conceptos básicos vinculados ao espírito emprendedor, o
empresario-innovador e a idea de emprender.

9 15 X X

2 A empresa e o seu contorno. Concepto, funcións, clasificación, análise do contorno e a
cultura empresarial. A responsabilidade social corporativa.

10 15 X

3 O plano de marketing e
produción.

A función comercial: Estudo de mercado e marketing-mix.
Análise da produción: aprovisionamentos, custos e
rendibilidade. Os recursos humanos.

12 20 X

4 Forma xurídica e trámites de
constitución.

Distinción entre personalidade física e xurídica: vantaxes e
desvantaxes. Trámites básicos para crear unha empresa.

10 15 X

5 O plano económico e financeiro
da empresa.

O financiamento, as contas anuais e a viabilidade económica
e financeira da empresa.

12 20 X X

6 A xestión empresarial. Xestión de almacén. Documentación básica administrativa da
empresa: elementos e confección. Obrigas e xestión fiscal.
Libros contables.

10 15 X

Total: 63

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 emprendedor, idea e proxecto empresarial. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O emprendedor, idea e proxecto empresarial. 3,011.1 Coñecer o significado do termo emprendedor e recoñecer as calidades
do mesmo.

1.2 Valorar as dificultades e beneficios do traballo por contra propia fronte o
traballo por conta allea.

1.3 Recoñecer a importancia do I+D e fomentar a cultura emprendedora.

Idea empresarial. 3,022.1 Comprender a orixe da idea empresarial, valorala e analizala.

2.2 Recoñecer a importancia do I+D e fomentar a cultura emprendedora.

O plano de empresa. 3,033.1 Comprender a importancia dun Plano de empresa, coñecer as súas
funcións e ser capaces de desenvolver un plano de acordo cun
esquemaguía.

9TOTAL

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 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - Actividades da unidade.•

N 5 CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como
dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

PE.2 - Actividades da unidade.•

S 10 CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a
responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na
actividade emprendedora.

PE.3 - Actividades da unidade.•

S 5 CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de
transporte e mantemento de vehículos.

PE.4 - Actividades da unidade.•

S 10 CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade
emprendedora.

PE.5 - Actividades da unidade.•

N 10 CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade
e pola súa factibilidade.

PE.6 - Actividades da unidade.•

S 20 CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do
ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles, que ha servir de punto de partida para
a elaboración do proxecto empresarial.

PE.7 - Plano de empresa do proxecto
empresarial.

•

S 15 CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como
paso previo á creación dunha pequena empresa.

PE.8 - Actividades da unidade.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.

PE.9 - Plano de empresa do proxecto
empresarial.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de electromecánica de vehículos automóbiles (materiais, tecnoloxía, organización da
produción, etc.).
 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de transporte e mantemento de vehículos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles.

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)

3,0O emprendedor, idea e
proxecto empresarial. -
Nesta unidade
determinanse e analízanse
as motivacións,
características e
habilidades propias do
emprendedor.

Proposta de debate
sobre as características
do emprendedor.
Exposición, a partir do
tema entregado, das
características e
habilidades do
emprendedor.
Presentación de
supostos prácticos .
Presentación dun test
do emprendedor a
cubrir por cada alumno.

•

Presentación do guión
para a realización do
Plan de empresa e
explicación dos
epígrafes I e II do
mesmo.

•

Participación no debate
proposto. Realización
das tarefas indicadas
relacionadas co perfil
emprendedor.
Realización do
cuestionario sobre o
propio perfil.

•

Cumprimentación do
epígrafe II do plan de
empresa relativo á
presentación dos
promotores.
Elaboración do CV para
incluír como anexo no
Plan de empresa.

•

Respostas dos alumnos
ás actividades, e posta
en común das mesmas.

•

Conclusións tiradas das
historias atopadas
sobre emprendedores.

•

Epígrafe II e CV para o
plano de empresa
cumprimentados.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.2 - Actividades da
unidade.

•

PE.3 - Actividades da
unidade.

•

PE.5 - Actividades da
unidade.

•
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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)

3,0Idea empresarial. -
Identifícanse as fontes
xeradoras de ideas e
seleccionáse unha idea
concreta para o plano de
empresa.

Proposta de actividades
de análise a partir dun
texto sobre innovación.

•

Identificación das
fontes de ideas de
negocios e proposta de
actividades de análise
sobre ideas e de busca
e definición dunha idea.

•

Realización das
actividades propostas
no texto e nas fichas
presentadas pola
profesora e posta en
común.

•

En grupo, busca dunha
idea e definición da
mesma para o plan de
empresa.
Cumprimentación do
epígrafe I do Plan de
empresa.

•

Idea definida para o
traballo e epígrafe I
relativo á presentación
da idea
cumprimentado.

•

Respostas ás
actividades realizadas e
conclusións obtidas da
posta en común.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipo informático para
profesor e alumno e
proxector.

•

PE.1 - Actividades da
unidade.

•

PE.4 - Actividades da
unidade.

•

PE.6 - Actividades da
unidade.

•

PE.7 - Plano de empresa
do proxecto empresarial.

•

PE.9 - Plano de empresa
do proxecto empresarial.

•

3,0O plano de empresa. -
Coñécense as etapas na
elaboración dun plano de
empresa.

Exposición das etapas
na elaboración dun plan
de empresa (análise
previa, elaboración do
documento).
Explicación máis
pormenorizada do
contido do plan de
empresa.

• En grupos, busca de
información
complementaria sobre
plans de empresa.

• Resultado das buscas.• Aula polivalente con
equipos informáticos
para profesor e
alumnos, e proxector.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

PE.5 - Actividades da
unidade.

•

PE.8 - Actividades da
unidade.

•

PE.9 - Plano de empresa
do proxecto empresarial.

•

9,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa. 2,011.1 Coñecer o concepto de empresa e os seus elementos.

O contorno: xeral e específico. 2,022.1 Valorar a influenza do contorno da empresa nela e a importancia dun
estudo de mercado.

A localización da empresa. 2,033.1 Comprender a importancia dunha adecuada localización para a empresa.

A cultura empresarial. 2,044.1 Comprender o termo cultura empresarial, e a importancia da imaxe da
empresa.

A responsabilidade social. 2,055.1 Coñecer e comprender o termo responsabilidades social e valorar a súa
importancia.

10TOTAL

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 (%)

S 5 CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.

PE.1 - Actividades da unidade.•

N 5 CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de
introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

PE.2 - Actividades da unidade.•

S 15 CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e,
en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

PE.3 - Actividades da unidade.•

S 10 CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con
provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia
como principais integrantes do contorno específico.

PE.4 - Actividades da unidade.•

S 15 CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou
mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles en función da súa posible
localización.

PE.5 - Proxecto en elaboración.•

S 5 CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa
importancia como un elemento da estratexia empresarial.

PE.6 - Actividades da unidade.•

N 5 CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa
electromecánica de vehículos automóbiles e describíronse os principais custos sociais en
que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

PE.7 - Actividades da unidade.•

S 5 CA2.8 Identificáronse, en empresas de electromecánica de vehículos automóbiles,
prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

PE.8 - Busca e análise de información
relacionada.

•

N 5 CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. PE.9 - Proxecto en elaboración.•

S 5  CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe
corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

PE.10 - Actividades da unidade.•

S 25  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.

PE.11 - Proxecto en elaboración.•
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ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

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)

2,0A empresa. - Nesta unidade
explícanse os conceptos.
elementos, clasificación e
obxectivos da empresa.

Exposición, a partir do
material elaborado, dos
conceptos de empresa
e produto, e dos
elementos e
clasificacións da
empresa.

• Realización das
actividades incluídas no
tema e relacionadas
cos conceptos
anteriormente
explicados.

• Actividades realizadas
polos alumnos e
correxidas nunha posta
en común.

• Material elaborado e
proporcioado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Actividades da
unidade.

•

2,0O contorno: xeral e
específico. - Nesta unidade
determínanse e analízanse
as variables do entorno
xeral e específico que
teñen influencia na
empresa.

Exposición, a partir do
material elaborado, dos
aspectos relativos ao
elemento empresarial
constituído polo
entorno.

•

Exposición, a partir do
material elaborado, dos
aspectos relacionados
co mercado: concepto e
clasificación,
investigación de
mercados,
segmentación,
competencia e
posicionamento
estratéxico.

•

Investigación e análise
das variables do
entorno, xeral e
específico, para as
empresas do sector.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas cos
conceptos vistos na
tarefa anterior.

•

Desenvolvemento, para
o traballo de
elaboración dun plano
de negocio, do
apartado relativo ao
análise do contorno da
empresa proxectada
(epígrafe III).

•

Apartado do plan de
negocio relativo ao
contorno da empresa
desenvolvido.

•

Actividades da unidade
realizadas.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

PE.3 - Actividades da
unidade.

•

PE.4 - Actividades da
unidade.

•

PE.5 - Proxecto en
elaboración.

•

PE.11 - Proxecto en
elaboración.

•

2,0A localización da empresa.
- Nesta unidade analízanse
os factores de influencia na
determinación da
localización da empresa e
selecciónase a localización
para o proxecto.

Exposición, a partir do
material elaborado, das
variables a ter en conta
para a localización da
empresa.

• Análise das variables
expostas anteriormente
e determinación da
localización, e
características dos
locais e instalacións no
seu caso, da empresa
proxectada no plano de
negocio.

• Desenvolvemento do
apartado do plano de
negocio relativo á
localización e
características das
instalacións, no seu
caso, da empresa
proxectada para o
traballo (epígrafe IV e
anexos).

• Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

PE.5 - Proxecto en
elaboración.

•

PE.11 - Proxecto en
elaboración.

•
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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)

2,0A cultura empresarial. -
Nesta unidade descúbrese
o contido dos conceptos de
cultura empresarial e imaxe
corporativa.

Exposición, a partir do
material elaborado, do
concepto,
condicionantes e
elementos da cultura
empresarial, e do
concepto de imaxe
corporativa.

• Realización das
actividades da unidade
relacionadas coa imaxe
corporativa.

• Actividades realizadas
polos alumnos.

• Materiais elaborados e
proporcionados pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

PE.2 - Actividades da
unidade.

•

PE.8 - Busca e análise
de información
relacionada.

•

PE.9 - Proxecto en
elaboración.

•

PE.10 - Actividades da
unidade.

•

PE.11 - Proxecto en
elaboración.

•

2,0A responsabilidade social. -
Nesta unidade descúbrese
o concepto de
responsabilidade social e
analízase o balance social
da empresa.

Exposición, a partir do
material elaborado, dos
ámbitos de actuación e
fases na
implementación da
responsabilidade social
na empresa, e do
concepto de balance
social.

• Lectura e análise dun
artigo tirado da revista
emprendedores,
relativo á
responsabilidade social.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas: busca de
información sobre os
indicadores do balance
social, e reflexión e
análise das
características da
responsabilidade social
do sector.

•

Incorporación de
valores éticos nos
obxectivos
empresariais do seu
proxecto.

•

Actividades resoltas.•

Valores éticos e sociais
incorporados no seu
plano de empresa.

•

Materiais elaborados e
proporcionados pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

PE.2 - Actividades da
unidade.

•

PE.6 - Actividades da
unidade.

•

PE.7 - Actividades da
unidade.

•

PE.8 - Busca e análise
de información
relacionada.

•

PE.9 - Proxecto en
elaboración.

•

PE.11 - Proxecto en
elaboración.

•

10,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O plano de marketing e produción. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A función comercial: estudo de mercado e marketing-mix. 2,011.1 Definir estratexias para o plano comercial.

O produto: As consideracións operativas. Os
aprovisionamentos.

2,022.1 Determinar os elementos do plan de produción na empresa proxectada.

2.2 Xestionar eficazmente os procesos de compras.

Produción e custos. 4,033.1 Determinar os custos de produción na empresa proxectada.

3.2 Analizar a viabilidade do proxecto mediante o cálculo do seu punto morto.

Prezo, promoción e distribución. 2,044.1 Tomar as decisións relativas as variables de prezo, promoción e
distribución para o plan de marketing de empresa proxectada.

A xestión de persoal. 1,055.1 Planificar os recursos humanos necesarios para o proxecto, e calcular os
custos asociados.

Exame. 1,066.1 Comprobar se foron comprendidos os contidos traballados nas
actividades anteriores.

12TOTAL

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 (%)

S 40  CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha
empresa de electromecánica de vehículos automóbiles, e delimitáronse as relacións de
coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

PE.1 - Exame e actividades da unidade.•

S 60  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.

PE.2 - Plan de empresa elaborado polos
alumnos.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

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
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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)

2,0A función comercial: estudo
de mercado e marketing-
mix. - Analizaranse os
elementos da función
comercial e realizarase un
estudo de mercado,
incluindo análise de
conclusións e definición de
estratexia comercial.

Exposición das accións
e variables a
desenvolver no plan de
marketing.

• Realización das
actividades
relacionadas incluídas
no material elaborado.

•

Finalización do epígrafe
III do plan de empresa.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Epígrafe III do plan de
empresa.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

2,0O produto: As
consideracións operativas.
Os aprovisionamentos. -
Análise das decisións
empresariais relativas á
función de produción.
Análise das necesidades de
investimento e
aprovisionamentos, e dos
procesos de compra.

Presentación das
cuestións relativas á
definición do produto e
aos procesos
produtivos, ás que se
debe dar resposta no
plano de produción.
Explicación dos
conceptos de
investimento e ciclo
empresarial.

• Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

•

Definición do produto
para o epígrafe V do
plan de empresa e
determinación dos
recursos necesarios
para a produción.

•

Epígrafe V do plan de
empresa.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

PE.2 - Plan de empresa
elaborado polos
alumnos.

•

4,0Produción e custos. -
Análise e aplicación
práctica dos conceptos de
productividade, custos e
punto morto.

Explicación dos
conceptos de
produtividade, custos e
punto morto, e
aplicación práctica dos
mesmos.

• Realización das
activiades da uniade
relacionadas.

•

Determinación dos
custos relacionados
coa produción na
actividade a
desenvolver no seu
proxecto, e
determinación do punto
morto.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Epígrafe V do plan de
empresa.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

PE.2 - Plan de empresa
elaborado polos
alumnos.

•

2,0Prezo, promoción e
distribución. - Análise das
variables do marketing-mix
(excepto produto)

Explicación do contido
destas tres variables do
marketing mix.

• Realización das
actividade da unidade
relacionadas.

•

Elaboración do epígrafe
VI do plan de empresa,
relativo ao plan de
marketing.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Epígrafe VI do pan de
empresa.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.2 - Plan de empresa
elaborado polos
alumnos.

•

1,0A xestión de persoal. -
Descrición do contido do
plano de recursos humanos
na empresa, e análise das
obrigas e custos asociados.

Exposición do contido
da planificación dos
recursos humanos nun
proxecto empresarial.

• Elaboración do epígrafe
VII do plan de empresa,
relativo ao plan de
recursos humanos.

• Epígrafe VII do plan de
empresa.

• Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

PE.2 - Plan de empresa
elaborado polos
alumnos.

•

1,0Exame. - Realización do
exame da unidade.

Realización do exame
da unidade.

• Exames realizados.• Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

Copias do exame
proporcionadas aos
alumnos.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

PE.2 - Plan de empresa
elaborado polos
alumnos.

•

12,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Forma xurídica e trámites de constitución. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A forma xurídica da empresa. 4,011.1 Seleccionar a forma xurídica máis axeitada para cada empresa concreta
en función de diferentes criterios.

Trámites de constitución e posta en funcionamento. 6,022.1 Coñecer os diferentes trámites para a posta en marcha dunha empresa.

2.2 Recoller no plano de empresa a secuencia das actuacións a seguir.

10TOTAL

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 10 CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren
para desenvolver a actividade empresarial.

PE.1 - Actividades da unidade.•

N 15 CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

PE.2 - Actividades da unidade.•

S 5 CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de transporte e
mantemento de vehículos.

PE.3 - Actividades da unidade.•

S 10 CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa
en función da forma xurídica elixida.

PE.4 - Actividades da unidade.•

N 10 CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. PE.5 - Actividades da unidade.•

S 15 CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha
pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

PE.6 - Actividades da unidade.•

N 5 CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de
pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

PE.7 - Actividades da unidade.•

S 30 CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os
trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

PE.8 - Plan de empresa do proxecto.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
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Contidos

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

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)

4,0A forma xurídica da
empresa. - Identificaranse e
analizaranse as diferentes
formas xurídicas para a
empresa e seleccionarase a
máis axeitada para o
proxecto.

Exposición das
características das
diferentes formas
xurídicas de empresa.

• Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

•

Selección da forma
xurídica máis adecuada
para a empresa elexida
para o seu proxecto.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Forma xurídica
seleccionada para o
proxecto, con
xustificación da
elección.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Actividades da
unidade.

•

PE.2 - Actividades da
unidade.

•

PE.3 - Actividades da
unidade.

•

PE.4 - Actividades da
unidade.

•

PE.5 - Actividades da
unidade.

•

PE.8 - Plan de empresa
do proxecto.

•

6,0Trámites de constitución e
posta en funcionamento. -
Identificaranse e
analizaranse os trámites de
constitución e posta en
funcionamento.

Exposición dos trámites
a levar a cabo para a
constitución e posta en
marcha dunha empresa
dependendo da súa
forma xurídica.

• Realizar as actividades
da unidade
relacionadas.

•

Elaboración da
secuencia de trámites a
realizar para a
constitución e posta en
marcha da empresa
proxectada, e
recompilación da
documentación
necesaria.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Anexos relacionados
cos trámites de
constitución e posta en
marcha da empresa
incluídos no plan de
empresa do proxecto.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

PE.6 - Actividades da
unidade.

•

PE.7 - Actividades da
unidade.

•

PE.8 - Plan de empresa
do proxecto.

•

10,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O plano económico e financeiro da empresa. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fontes de financiamento. 2,011.1 Analizar as posibles fontes de financiamento para unha peme, con
especial atención en axudas e subvencións.

Nocións básicas de contabilidade. 4,022.1 Analizar os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de
rexistro de información contable.

O plano financeiro. 5,033.1 Realizar o plano financeiro e análise de viabilidade do plan de empresa.

Exame. 1,044.1 Comprobar se foron comprendidos os contidos traballados nas
actividades anteriores.

12TOTAL

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 20 CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de
empresas de electromecánica de vehículos automóbiles tendo en conta a súa localización.

PE.1 - Plan de empresa. Actividades e
exame da unidade.

•

S 25 CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os
trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

PE.2 - Plan de empresa.•

N 15 CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de
rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas
anuais.

PE.3 - Actividades e exame da unidade.•

N 15 CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade
da empresa.

PE.4 - Actividades e exame da unidade.•

S 25 CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

PE.5 - Plan de empresa.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de transporte e mantemento de vehículos.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
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Contidos

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

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)

2,0Fontes de financiamento. -
Analizaranse as posibles
fontes de financiamento
dunha empresa do seu
sector, incluíndo as axudas
e subvencións.

Exposición, a partir do
material elaborado pola
profesora, das diversas
fontes de financiamento
clasificadas segundo a
súa orixe.

• Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

• Actividades realizadas
polos alumnos.

• Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

PE.1 - Plan de empresa.
Actividades e exame da
unidade.

•

4,0Nocións básicas de
contabilidade. -
Analizaranse as nocións
básicas de contabilidade e
o contido das contas
anuais.

Exposición dos
conceptos e nocións
básicas da
contabilidade, incluído
o análise de
información contable.

• Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

• Actividades realizadas
polos alumnos.

• Material elaborado e
proporcionado pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para profesor e
alumnos e proxector.

•

PE.3 - Actividades e
exame da unidade.

•

PE.4 - Actividades e
exame da unidade.

•

PE.5 - Plan de empresa.•

5,0O plano financeiro. -
Determinaranse e
seleccionaranse as fontes
de financiamento para o
seu proxecto, analizarase a
información contable e
realizarase o estudo de
viabilidade
económicofinanceira do
plan de empresa.

Explicación do contido
do plan financeiro dun
proxecto de empresa, e
presentación dun a
modo de exemplo.

• Busca e recollida de
información para a
selección das fontes de
financiamento para o
seu proxecto.

•

Análise da viabilidade
económico financeira
do seu proxecto.

•

Apartados relativos ao
plano económico
financeiro do plan de
empresa incorporados
ao proxecto.

• Materiais elaborados e
proporcionados pola
profesora.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para profesor e
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Plan de empresa.
Actividades e exame da
unidade.

•

PE.2 - Plan de empresa.•

PE.5 - Plan de empresa.•

1,0Exame. - Realizarase o
exame da unidade.

Realizar o exame da
unidade.

• Exames realizados.• Copias do exame
proporcionadas aos
alumnos.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para profesor e
alumnos, proxector e
pantalla.

•

Calculadoras.•

PE.3 - Actividades e
exame da unidade.

•

PE.4 - Actividades e
exame da unidade.

•

12,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xestión empresarial. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aprovisionamento e xestión de almacén. 3,011.1 Xestionar eficazmente os procesos de compra e aprovisionamentos.

1.2 Valorar correctamente as existencias en almacén dunha empresa.

Os documentos da compravenda. 3,022.1 Formalizar con corrección a documentación básica de carácter comercial.

Obrigas e xestión fiscal. 3,033.1 Definir as obrigas fiscais dunha empresa do sector.

Exame. 1,044.1 Comprobar se foron comprendidos os contidos traballados nas
actividades anteriores.

10TOTAL

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 35 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa
electromecánica de vehículos automóbiles, e diferenciáronse os tipos de impostos no
calendario

PE.1 - Exame e actividades da unidade.•

S 65 CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación
básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos,
cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana
empresa d

PE.2 - Exame e actividades da unidade.
Plan de empresa.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de electromecánica de vehículos automóbiles: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

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
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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)

3,0Aprovisionamento e xestión
de almacén. - Analizaranse
os procesos de xestión de
almacén e de valoración de
existencias.

Exposición, a partir do
material elaborado, das
cuestións relativas a
unha adecuada xestión
de almacén.

•

Presentación e
demostración, mediante
un exemplo resolto, das
técnicas de valoración
de existencias no
almacén.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

• Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipo informático para
o profesor e alumnos,
proxector e pantalla.

•

PE.2 - Exame e
actividades da unidade.
Plan de empresa.

•

3,0Os documentos da
compravenda. - Exposición,
análise e elaboración dos
principais documentos da
compravenda: pedido,
albarán, factura, cheque,
pagaré, recibo. Coñecer o
resto de documentación
utilizada na empresa.

Exposición das fases
do circuito de compra, e
das características e
correcta
cumprimentación dos
principais documentos
administrativos da
compravenda.

•

Exposición das
características e
correcta
cumprimentación dos
principais documentos
de pago.

•

Breve exposición do
contido doutra
documentación que se
xenera no
funcionamento da
empresa: contratos e
libros contables.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas, entre as
que se inclúen a
cumprimentación de
documentos analizados
nesta tarefa.

•

Elaboración dun
modelo de factura para
incluír nos anexos do
seu plan de empresa.

•

Realización das
actividades da unidade
relacionadas, entre as
que se inclúen a
cumprimentación de
documentos analizados
nesta tarefa.

•

Actividades realizadas
polos alumnos.

•

Documentos
cumprimentados.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.2 - Exame e
actividades da unidade.
Plan de empresa.

•

3,0Obrigas e xestión fiscal. -
Analizaranse as diferentes
obrigas fiscais e
determinaranse as
aplicables aos diferentes
tipos de empresa.

Exposición das obrigas
fiscais dunha peme, e
explicación de
liquidacións sinxelas de
IVE.

• Realización de
actividades de
determinación das
concretas obrigas
fiscais para diferentes
tipos de peme, e
realización de
liquidacións sinxelas de
IVE.

• Actividades realizadas
polos alumnos.

• Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

Materiais
proporcionados para a
unidade.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

1,0Exame. - Realización do
exame da unidade.

Realización do exame
da unidade.

• Exames realizados.• Copias do exame
proporcionadas aos
alumnos.

•

Aula polivalente con
equipos informáticos
para o profesor e os
alumnos, proxector e
pantalla.

•

PE.1 - Exame e
actividades da unidade.

•

PE.2 - Exame e
actividades da unidade.
Plan de empresa.

•

10,0TOTAL
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Para aprobar o módulo o alumno/a deberá obter avaliacións positivas respecto dos seguintes mínimos esixibles:

- Identificar o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

- Analizar o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

- Valorar a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables

para ter éxito na actividade emprendedora.

- Analizar as características das actividades emprendedoras no sector do título.

- Valorar o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

- Recoñecer a importancia das ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

- Decidir a partir das ideas emprendedoras dunha determinada idea de negocio, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto

empresarial.

- Analizar a estrutura dun proxecto empresarial e valoración da súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

- Valorar a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

- Analizar o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das

empresas.

- Identificar os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,

ambiental, demográfico e cultural.

- Apreciar a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades

financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

- Determinar os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa.

- Analizar o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

- Valorar a importancia do balance social dunha empresa relacionada co sector da automoción e describíronse os principais custos sociais en que

incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

- Identificar, en empresas do sector do título, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

- Definir os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

- Analizar os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

- Describir as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa do sector do título e delimitar as relacións de coordinación e

dependencia dentro do sistema empresarial.

- Elaborar un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a

responsabilidade social e o plan de márketing.

- Analizar o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

- Analizar as formas xurídicas da empresa e determinar as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

- Valorar a importancia das empresas de economía social no sector do título.

- Determinar o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

- Diferenciar o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

- Identificar os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

- Identificar as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

- Analizar as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas no sector do título tendo en conta a súa localización.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Incluír no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

- Analizar os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,

ingresos, gastos e contas anuais.

- Describir as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á

liquidez e á rendibilidade da empresa.

- Definir as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa

relacionada co sector do título, e diferenciar os tipos de impostos no calendario fiscal.

- Formalizar a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento

e letras de cambio).

- Elaborar o plan financeiro e análise da viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

A avaliación dos coñecementos acadados por cada alumno no módulo farase tendo en conta unha serie de apartados que se pasan a detallar:

- PLAN DE EMPRESA E CADERNO DE AULA

   - PLAN DE EMPRESA:

Os alumnos/as elaborarán ao longo do curso un plan de empresa en pequenos grupos (3-2 alumnos) As tarefas do proxecto que non sexan

presentadas nos prazos establecidos só poderán ser entregadas noutro prazo por causa xustificada documentalmente.

  - CADERNO DE AULA:

Recollerá a realización de todas as actividades, cuestionarios e supostos prácticos de cada unha das unidades didácticas, coa finalidade de

coñecer e avaliar o grao de asimilación dos contidos por parte do alumno/a. Terase en conta a iniciativa e o interese pola realización das

actividades, a puntualidade na entrega, e a claridade e calidade con que se desenvolvan.

Estes aspectos serán valorados mediante a observación diaria do desenvolvemento das tarefas e actividades de aula e reflectiranse, a través de

cualificación, na ficha do alumno/a.

O plan de empresa e o caderno de aula suporá, para cada unha das avaliacións, o 60% da cualificación.

- PROBAS OBXECTIVAS TIPO EXAME:

Realizarase unha proba tipo exame por cada trimestre. Estas probas presentarán sempre supostos prácticos, e nalgúns casos incluirán ademais

unha serie de cuestións tipo test. Nas preguntas tipo test só se presentará unha resposta correcta entre as posibles, que o alumno/a poderá

contestar ou deixar en branco. As respostas erradas restarán en proporción tres erradas unha correcta. Na resolución dos supostos prácticos o

alumno/a deberá demostrar que é coñecedor da teoría aplicable e dos procedementos para resolver a situación que se presenta. En cada proba,

que puntúa sobre 10, indicarase o valor de cada cuestión. Aquel alumno/a que non asista a algunha destas probas na data fixada para a súa

realización, non terá dereito a recuperala en data distinta salvo causa xustificada documentalmente. As probas non superadas poderán ser

recuperadas antes do remate da segunda avaliación. Para que unha proba sexa valorada positivamente deberá conseguir unha nota mínima de 5

sobre 10.

Esta proba suporá o 40% da cualificación da avaliación correspondente,

Para obter unha avaliación positiva en cada trimestre é necesario un mínimo do 50% da puntuación máxima tanto no plan de empresa e caderno
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de aula como nos exames. Cada avaliación trimestral considerarase aprobada cando se obteña unha puntuación global igual ou superior ao 5.

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

Os alumnos que non superen o módulo ao finalizar o segundo trimestre, terán a posibilidade de facer actividades de recuperación no terceiro

trimestre. Refarase o horario do grupo para que poidan ter a posibilidade de asistir ás actividades dos módulos suspensos. Os alumnos deberán

entregar en plazo e forma as actividades e/ou traballos que a profesora lles indique.

O alumno terá dereito a unha proba de avaliación en xuño. Esta proba deberá consistir na resolución dunha proba escrita sobre os contidos do

módulo non superados, con posibles preguntas de desenvolvemento, de elección de resposta múltiple e desenvolvemento dalgunhas actividades

prácticas relacionadas cos contidos traballados ao longo do curso. Na proba, que puntúa sobre 10, indicarase o valor de cada cuestión. Ademáis

deberá presentar o día da proba o seu plano de empresa, sempre e cando non teña xa superado os contidos relacionados, e non fora xa entregado

con anterioridade.

Esta avaliación será comunicada aos alumnos implicados no proceso coa antelación suficiente á súa celebración, ben sexa dun xeito verbal na

aula ou con notificacións nos taboleiros de anuncios para o público coñecemento por parte dos mesmos.

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

Se algún alumno/a, sempre seguindo os criterios xerais de avaliación, perdera o seu dereito á avaliación continua tería dereito a unha proba de

avaliación extraordinaria en xuño.

Esta proba global deberá consistir na resolución dunha proba escrita sobre a totalidade dos contidos do módulo, con posibles preguntas de

desenvolvemento, de elección de resposta múltiple e desenvolvemento dalgunhas actividades prácticas relacionadas cos contidos traballados ao

longo do curso. Na proba, que puntúa de 0 a 10, indicarase o valor de cada cuestión. Ademais, todos estes contidos deberán ser tratados nun

plano de empresa que deberá ser entregado antes da avaliación extraordinaria, sendo este último indispensable para superar o módulo.

Esta proba de avaliación extraordinaria será comunicada aos alumnos implicados no proceso coa antelación suficiente á súa celebración, dun xeito

verbal na aula e coa notificación nos taboleiros de anuncios para o público coñecemento por parte dos mesmos.

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

De xeito periódico, nas reunións de departamento que se celebren, irase facendo un seguimento do desenvolvemento da programación do módulo,

co fin de comprobar a súa adecuación á temporalización inicial e ao grupo que se lle está a impartir.

Durante o curso académico se cumplimentará semanalmente o seguimento da programación na aplicación informática da Consellería (edu.xunta.

es/programacions) reflexando nela as unidades didácticas e sus correspondientes actividades, grao de cumplimento e propostas de mellora.

Ao remate do curso académico a persoa que exercera a docencia deberá entregar un informe final que conterá o grao de desenvolvemento da

programación, aqueles aspectos máis significativos que considere se deberían de tratar para o vindeiro ano e as modificacións oportunas (en canto
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a reducións de contidos ou ampliación dos mesmos, instrumentos de avaliación a aplicar, materiais, etc.)

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico, o docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer

as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar

e situar o alumado en relación co perfil profesional correspondente.

O profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstacias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

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

Naqueles casos que se apreciara na avaliación inicial a presencia na aula de alumnado con necesidades educativas especiais, adaptacións de

medios ou materiais, o profesor correspondente deberao poñer en coñecemento do equipo docente e das instancias oportunas dentro do centro.

Unha vez valorada a situación por parte do persoal correspondente tomaranse as medidas oportunas, contando coa participación do persoal

docente do módulo e aquelas outras persoas do departamento de Orientación ou persoal destinado pola Consellería de Educación aos efectos.

Para posibilitar a consecución por parte de todo o alumnado dos mínimos reflectidos na programación propóñense as seguintes medidas:

-Atención personalizada na aula priorizando o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos que así o requiran.

-Buscarase a comprensión dos aspectos esenciais de cada tema por parte de todo o grupo.

-A profundización e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais de cada alumno.

-Seguimiento do traballo diario: valoración da evolución que presenta respecto á situación anterior.

- Deixar mais tempo para a realización das probas escritas.

E se foran necesarias medidas de reforzo específicas para o alumnado que non é capaz de seguir o ritmo normal da clase, deseñaranse tarefas

complementarias que serán supervisadas pola profesora.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Deben ser temas a tratar no módulo de EEIE o fomento da igualdade entre sexos, a conciliación da vida laboral e familiar, a non discriminación, a

educación para a saúde e a educación ambiental, tratarase de evitar o tratamento estanco ou como anexo dos contidos destes temas transversais,

dándolle un enfoque globalizador, procurando crear actitudes críticas e proactivas nos alumnos e alumnas a través de agrupamentos

heteroxéneos, análise de textos legais, da prensa, e no seu contorno e, en definitiva, incorporándoos a praxe diaria da aula.

Polo que se refire a educación medioambiental farase comprender ao alumnado a importancia da conservación do ambiente no que

desenvolvemos nosas actividades, a modo de exemplo, se realizarán xestos que favorezan a adquisición de hábitos tendentes á mellora do

medioambiente: apagaranse totalmente os ordenadores cando remate a sesión lectiva, escribirase na folla de exame antes de utilizar outros folios
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e utilizarase na medida do posible as novas tecnoloxías en substitución do papel.

Para favorecer a competencia básica de aprender a aprender, se realizarán actividades que favorezan a motivación do alumnado e a súa

autoestima e se fomentarán os hábitos e as técnicas de estudo mediante a realización de actividades que incrementen a capacidade de

concentración e a memoria. Realizaranse tarefas de búsqueda, rexistro, análise de información e outras que permitan transformala en

coñecemento propio.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dentro das actividades COMPLEMENTARIAS que se levarán a cabo ao longo do ano poderáse contar con charlas, conferencias (expertos de

empresas, expertos do servizo público de empleo , etc) ou algunha saída a organismos públicos ou empresas do entorno.

Todas estas actividades serán levadas a cabo dentro do horario escolar, co coñecemento e a pertinente aprobación do consello social. Estas

actividades poderán ser organizadas polo departamento de Formación e Orientación Laboral en solitario ou ben conxuntamente coa participación

doutros departamentos técnicos ou do departamento de Orientación.

Outra actividade podería ser a de traer a novos emprendedores coa finalidade de darlle ao alumnado unha visión de primeira man das experiencias

do emprendemento.

Dentro das actividades EXTRAESCOLARES que exceden do horario escolar poderáse organizar, conxuntamente con outros departamentos

técnicos visitas a empresas do sector, viveiros de empresas, etc., sempre en función do interese do alumnado e da dispoñibilidade orzamentaria do

departamento.

Todas estas actividades estan pendentes de que se poidan realizar debido a pandemia do COVID 19

10.Outros apartados

10.1) Unidad 0

A primeira sesión de clase dedicarase á presentación do módulo, á información sobre a programación e á avaliación inicial dos alumnos.

En caso de suspension das clases de maneira presencial debido o estado de Alarma causado polo COVID 19 teranse en conta os seguintes

apartados:

- As clases impartiranse a través das ferramentas corporativas ¿ Falamos¿ e  ¿ZOOM¿.

- As actividades serán levadas a cabo da seguinte maneira

Utilizarase a AULA VIRTUAL, para o desempeños das actividades propostas pola docente, na que se colgaran as UD correspondentes a cada

avaliaciòn, asi como exercios prácticos, resolución de preguntas curtas e tipo test, asi como resumen dos contidos traballados.

- Alumno con conectividade:

- Plataforma FALEMOS e ZOOM, na que xa están dados de alta, e a través dela se crearan tarefas por parte da profesora, asi como a

resolución e devolución por parte do alumnado. Correxiranse pola docente e devolveranse no caso de que o alumno teña que correxir os erros que

se poidan producir. Tamen se utilizara o correo electrónico para o envio das tarefas. Facendo as actividadades en tempo e forma. Non se terán en

conta aquelas fora de prazo.

- Utilización de clases virtuales, que coincidirán cos días que teña clase no seu horario normal lectivo, explicarase temas novos , asi como

resolución de dubidas por parte da docente  cos alumnos sobre as tarefas propostas y enviadas.

- Alumno sen conectividade:

- As tarefas serán remitidas e entregadas por correo electrónico , para a sua corrección, no mesmo tempo e plazo e cas mesmas condicions
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que os alumnos que utilizan a plataforma ¿Falemos¿ ¿Zoom¿ e ¿ Aula Virtual¿. Deberan facer as actividades en tempo e forma, no se terán en

conta aquelas fora de prazo.

PORCENTAXE DE ENTREGA VALORACIÓN

100 % das actividades entregadas en tempo e

forma * 2 punto

Entre o 75,01 % e o 99 % das actividades 1,85 puntos

Entre o 50,01 % e o 75 % das actividades 1,75 puntos

Entre o 25,01 % e o 50 % das actividades 1,00 puntos

Entre o 0,01 % e o 25 % das actividades 0,50 puntos

Non entrega ningunha actividade 0 puntos

OS RECURSOS UTILIZADOS SERÁN OS SEGUINTES. VIDEOCONFERENCIAS, FALEMOS, ZOOM CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO,

INTERNET, ORDENADOR

Se fora necesario avaliar por medios telemáticos a docente mandaria o examen por correo electrónico o AULA VIRTUAL, cas indicacions

oportunas e claras para sua avaliacion. Levarase a cabo no tempo marcado pola docente, non tendo en conta aqueles que cheguen fora de prazo

o non se axuntes as indicacions dadas pola docente.
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