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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 12 CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA 
 CURSO: 2019/2020  
MODULO: MP0240: Máquinas eléctricas: 



 

1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

U.D.- 1- Transformadores monofásicos e trifásicos: montaxe e ensaios.  

RA1 -  Elabora documentación técnica de transformadores eléctricos, onde 
relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e 
procedementos. 

 

CA1.1 - Debuxáronse esbozos e planos dos transformadores e as súas 
bobinaxes. 

  Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de 
transformadores.  

CA1.2 - Debuxáronse esquemas de placas de conexións e ennobelamentos 
segundo normas. 

  Planos e esquemas eléctricos normalizados.  

CA1.3 - Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de transformadores.   Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.  

CA1.4 - Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas   Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo.  

CA1.5 - Utilizouse simboloxía normalizada.   Elaboración de plans de mantemento e montaxe de transformadores.  

CA1.6 - Redactouse documentación técnica.   Elaboración de informes realizados en mantemento de transformadores.  

CA1.7 - Analizáronse documentos convencionais de mantemento de 
transformadores. 

  Normativa e regulamentación.  

CA1.8 - Realizouse un parte de traballo tipo.   Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores.  

CA1.9 - Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de 
transformadores. 

  Características funcionais, construtivas e de montaxe.  

CA1.10 - Respectáronse os tempos previstos nos deseños.   Valores característicos: relación de transformación, potencias, tensión de 
curtocircuíto, etc. Placa de características.  

CA1.11 - Respectáronse os criterios de calidade establecidos.   Operacións para a construción de transformadores. Equipamentos e ferramentas.  

RA2 -  Monta transformadores monofásicos e trifásicos, ensamblando os seus 
elementos, e verifica o seu funcionamento 

  Núcleos magnéticos.  

CA2.1 - Seleccionouse o material de montaxe segundo cálculos, esquemas e 
especificacións de fábrica. 

  Cálculo das bobinaxes.  

CA2.2 - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados a cada 
procedemento. 

  Ennobelamentos primarios e secundarios.  

CA2.3 - Identificouse cada peza do transformador e a súa ensamblaxe.   Ensaios normalizados aplicados a transformadores: normativa, técnicas, 
equipamentos e ferramentas.  

CA2.4 - Realizáronse as bobinaxes do transformador.   Normas de seguridade utilizadas na montaxe de transformadores. 

CA2.5 - Conectáronse os ennobelamentos primarios e secundarios á placa de 
conexións. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA2.6 - Montouse o núcleo magnético.  

CA2.7 - Ensambláronse todos os elementos do transformador   

CA2.8 - Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.   

CA2.9 - Montouse un transformador trifásico e comprobouse o seu 
funcionamento.  

 

CA2.10 - Respectáronse os tempos previstos nos procesos.   

CA2.11 - Utilizáronse catálogos de fábrica para a selección do material.   

CA2.12 - Respectáronse criterios de calidade.  

U.D.-2- Cálculo, construcción e ensaio de transformadores monofásicos e trifásicos.  

RA1 -  Elabora documentación técnica de transformadores eléctricos, onde 
relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e 
procedementos. 

 

CA1.1 - Debuxáronse esbozos e planos dos transformadores e as súas 
bobinaxes.  

Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de 
transformadores.  

CA1.2 - Debuxáronse esquemas de placas de conexións e ennobelamentos 
segundo normas.  

  Planos e esquemas eléctricos normalizados.  

CA1.3 - Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de transformadores.    Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.  

CA1.4 - Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.    Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo.  

CA1.5 - Utilizouse simboloxía normalizada.    Elaboración de plans de mantemento e montaxe de transformadores.  

CA1.6 - Redactouse documentación técnica.    Elaboración de informes realizados en mantemento de transformadores.  

CA1.7 - Analizáronse documentos convencionais de mantemento de 
transformadores.  

  Normativa e regulamentación.  

CA1.8 - Realizouse un parte de traballo tipo.    Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores.  

CA1.9 - Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de 
transformadores.  

  Características funcionais, construtivas e de montaxe.  

CA1.10 - Respectáronse os tempos previstos nos deseños.  
  Valores característicos: relación de transformación, potencias, tensión de 
curtocircuíto, etc. Placa de características.  

CA1.11 - Respectáronse os criterios de calidade establecidos.   Operacións para a construción de transformadores. Equipamentos e ferramentas 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

RA2 -  Monta transformadores monofásicos e trifásicos, ensamblando os seus 
elementos, e verifica o seu funcionamento. 

  Núcleos magnéticos.  

CA2.1 - Seleccionouse o material de montaxe segundo cálculos, esquemas e 
especificacións de fábrica.  

  Cálculo das bobinaxes.  

CA2.2 - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados a cada 
procedemento.  

  Ennobelamentos primarios e secundarios.  

CA2.3 - Identificouse cada peza do transformador e a súa ensamblaxe.  
  Ensaios normalizados aplicados a transformadores: normativa, técnicas, 
equipamentos e ferramentas.  

CA2.4 - Realizáronse as bobinaxes do transformador.    Normas de seguridade utilizadas na montaxe de transformadores 

CA2.5 - Conectáronse os ennobelamentos primarios e secundarios á placa de 
conexións.  

 

CA2.6 - Montouse o núcleo magnético.   

CA2.7 - Ensambláronse todos os elementos do transformador   

CA2.8 - Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.   

CA2.9 - Montouse un transformador trifásico e comprobouse o seu 
funcionamento.  

 

CA2.10 - Respectáronse os tempos previstos nos procesos.   

CA2.11 - Utilizáronse catálogos de fábrica para a selección do material.   

CA2.12 - Respectáronse criterios de calidade.  

U.D.-3- Seguridade no taller de bobinado de transformadores.  

RA4 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

  Identificación de riscos.  

CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. 

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.  

CA4.2 - Operouse cos transformadores respectando as normas de seguridade.   Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 



Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 
CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 
etc.  

  Equipamentos de protección individual.  

CA4.4 - Describíronse os elementos de seguridade dos transformadores 
(proteccións, alarmas, etc.) e os equipamentos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de mecanizado.  

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental.  

CA4.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas.  

 

CA4.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento dos transformadores e as súas instalacións asociadas.  

 

CA4.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental.  

 

CA4.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.   

CA4.9 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 

 

U.D.-4- Motores e xeradores de corriente continua e alterna.  

RA1 -  Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas, onde relaciona 
símbolos normalizados e representa graficamente elementos e procedementos. 

 

CA1.1 - Debuxáronse esbozos e planos das máquinas e as súas bobinaxes.   

CA1.2 - Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e 
ennobelamentos segundo as normas.  

  Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de 
máquinas eléctricas rotativas.  

CA1.3 - Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas 
rotativas.  

  Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.  

CA1.4 - Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.    Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.  

CA1.5 - Utilizouse simboloxía normalizada.    Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo de instalacións.  

CA1.6 - Redactouse documentación técnica.   Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas.  
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA1.7 - Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas.    Elaboración de informes realizados en mantemento de máquinas eléctricas rotativas.  

CA1.8 - Realizouse un parte de traballo tipo.    Normativa e regulamentación.  

CA1.9 - Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas 
eléctricas rotativas.  

  Xeneralidades, tipoloxía e constitución de máquinas eléctricas rotativas.  

CA1.10 - Respectáronse os tempos previstos nos deseños.    Constitución: partes fundamentais; elementos fixos e móbiles; conxuntos mecánicos.  

CA1.11 - Respectáronse os criterios de calidade establecidos.   Características funcionais, construtivas e de montaxe.  

RA2 -  Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos, e 
verifica o seu funcionamento. 

  Valores característicos (potencia, tensión, velocidade, rendemento, etc.). Placas de 
características.  

CA1.1 - Debuxáronse esbozos e planos das máquinas e as súas bobinaxes.  
  Curvas características das máquinas eléctricas de corrente continua e corrente 
alterna.  

CA1.2 - Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e 
ennobelamentos segundo as normas.  

  Procesos de montaxe e desmontaxe de máquinas eléctricas de corrente continua e 
corrente alterna: equipamentos e ferramentas.  

CA1.3 - Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas 
rotativas.  

  Circuítos magnéticos: rotor e estator.  

CA1.4 - Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.    Ennobelamentos rotóricos e estatóricos.  

CA1.5 - Utilizouse simboloxía normalizada.    Conexión interior das bobinaxes e da placa de bornas.  

CA1.6 - Redactouse documentación técnica.  
  Ensaios normalizados de máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna: 
normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.  

CA1.7 - Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas.    Normas de seguridade utilizadas na montaxe de máquinas rotativas. 

CA1.8 - Realizouse un parte de traballo tipo.   

CA1.9 - Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas 
eléctricas rotativas 

 

CA1.10 - Respectáronse os tempos previstos nos deseños.   

CA1.11 - Respectáronse os criterios de calidade establecidos  

RA2 -  Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos, e 
verifica o seu funcionamento. 

 

CA2.1 - Seleccionouse o material de montaxe, as ferramentas e os 
equipamentos.  

 

CA2.2 - Identificouse cada peza da máquina e a súa ensamblaxe.   

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 6  DE 12 CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA 
 CURSO: 2019/2020  
MODULO: MP0240: Máquinas eléctricas URSO: 

 



1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA2.3 - Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos característicos dun taller 
de bobinaxe. 

 

CA2.4 - Realizáronse bobinas da máquina.  

CA2.5 - Ensambláronse bobinas e demais elementos das máquinas.  

CA2.6 - Conectáronse as bobinaxes rotórica e estatórica.   

CA2.7 - Montáronse as vasoiriñas e os aros rozantes, e conectáronse aos seus 
bornes.  

 

CA2.8 - Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.   

CA2.9 - Respectáronse os tempos previstos nos procesos.   

CA2.10 - Respectáronse criterios de calidade.  

U.D.-5- Ensaio e mantemento de motores e xeradores.  

RA3 -  Mantén e repara máquinas eléctricas rotativas, e realiza comprobacións e 
axustes para a posta en servizo. 

 

CA3.1 - Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas 
eléctricas rotativas.  

  Técnicas de mantemento de máquinas eléctricas rotativas.  

CA3.2 - Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.    Equipamentos e ferramentas.  

CA3.3 - Localizouse a avaría e propuxéronse solucións.  
  Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas: técnicas de localización de 
avarías e ferramentas empregadas.  

CA3.4 - Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.  
  Normas de seguridade utilizadas na construción e no mantemento de máquinas 
eléctricas rotativas.  

CA3.5 - Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.    Regulación e control de xeradores de corrente continua rotativos.  

CA3.6 - Reparouse a avaría.    Arranque e control de motores de corrente continua.  

CA3.7 - Verificouse o funcionamento da máquina por medio de ensaios.   Regulación e control de alternadores.  

CA3.8 - Substituíronse vasoiriñas, chumaceiras, etc.    Arranque e control de motores de corrente alterna.  

CA3.9 - Respectáronse os tempos previstos nos procesos.    Acoplamento de motores e alternadores.  

CA3.10 - Respectáronse criterios de calidade   Aplicacións industriais de máquinas eléctricas rotativas.  

RA4 -  Realiza manobras características en máquinas rotativas, para o que 
interpreta esquemas e aplica técnicas de montaxe 

  Normas de seguridade utilizadas en instalacións de máquinas eléctricas rotativas 

CA4.1 - Preparáronse as ferramentas, os equipamentos, os elementos e os 
medios de seguridade.  
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA4.2 - Encaixáronse mecanicamente as máquinas.  

CA4.3 - Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as 
manobras de arranque e inversión.  

 

CA4.4 - Conectáronse as máquinas aos circuítos.   

CA4.5 - Medíronse magnitudes eléctricas.   

CA4.6 - Analizáronse resultados de parámetros medidos.   

CA4.7 - Tívose en conta a documentación técnica.   

CA4.8 - Respectáronse os tempos previstos nos procesos.   

CA4.9 - Respectáronse criterios de calidade.   

CA4.10 - Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados 
obtidos 

 

U.D.-6- Seguridade no taller de bobinado  

RA5 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. 

Identificación de riscos.  

CA5.2 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.    Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.  

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 
etc.  

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.  

CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas 
(proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se 
deben empregar nas operacións de mecanizad  

  Equipamentos de protección individual.  

CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas.  

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental. 

CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento das máquinas eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.  
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental.  

 

CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.   

CA5.9 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación se realizará sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante as dúas primeiras avaliacións. Téndose en conta 
para elo os traballos avaliables e as probas escritas para a primeira e 
segunda avaliación.  

 

Instrumentos: Nas dúas primeiras avaliacións  a totalidade dos alumnos 
teñen superadas as probas.  

Na terceira avaliación a maiores dos traballos pendentes de entregar da 
primeira e segunda avaliación, pódense propoñer actividades que 
permitirán ao alumnado subir nota:- O alumnado que entrega o 50% das 
tarefas propostas: 1 punto- O alumnado que entrega 100% das tarefas: 2 
puntos 

 

Cualificación final 

Será a resultante de facer a media entre as Notas Ponderadas de cada una 
das Avaliacións (1ª e 2ª) para o alunado que teña aprobadas as Avaliacions 
1ª e 2ª. Cabe destacar que en este suposto están todos os alumnos salvo os 
que teñen perda de dereito á avaliación continua. 

Proba 
extraordinaria 
(alumnado con 

perda de dereito á 
avaliación continua 

Criterios de avaliación:O alumnado con perda de dereito á avaliación 
continua deberá realizar un exame telemático (ou presencial se fose 
posible) a finais de curso para poder superar o módulo.Non hai alumnos 
con PD. 

Criterios de cualificación:O exame cualificarase de 1 a 10, debendo acadar 
un mínimo de 5 puntos para superar o módulo. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de recuperación: Realización de tarefas propostas polo 
profesor para a superación do módulo que serán a entrega de 
memorias de prácticas realizadas nas dúas primeiras avaliacións no 
taller e a realización de exames de recuperación. 

Actividades de ampliación: Non hay actividades de ampliación posto 
que a materia foi impartida na sua totalidade nas evaluacions primeira 
e segunda. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de recuperación:. Propoñeranse tarefas para entregar 
relacionadas cos contidos impartidos nas dúas primeiras avaliacións, 
así como a realización de exames virtuais ou presenciais se fose 
posible.Os medios de comunicación co alumnado serán o correo 
electrónico, a aula virtual, clases por videoconferencia, 
telefonicamente e whatsapp a fin de solventar todas as dubidas que 
poidan saír. Tamén presencialmente se fose posible a finais de curso. 

Actividades de ampliación: Non hay actividades de ampliación posto 
que a materia foi impartida na sua totalidade nas evaluacions primeira 
e segunda. 

Materiais e recursos Os materiais son os impartidos nas primeira e segunda avaliación así 
como os de repaso, reforzo e ampliación da terceira avaliación.  

Os recursos que temos para seguir impartindo materia dende a casa 
son os aparellos e as vías decomunicación antes descritas así como 
todos os arquivos intercambiados. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: Os procedementos preferentes serán o correo electrónico, 
a aula virtual, telefónicamente e whatsapp. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

RA1.- Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en 

vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. 

 

                     CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de 

telecomunicacións en edificios 

Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT). 

                  CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión 

e radio, telefonía e banda ancha. 

Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. 

Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. 

Características dos sinais. 

                   CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas. Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes. 

RA2.- Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións 

para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a conforman e 

selecciona compoñentes e os equipamentos. 

 

                 CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalacións Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios 

(ICT). 

                 CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da 

instalación. 

Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, 

mastros, torres e accesorios de montaxe.  Equipamento de cabeceira.  Elementos para a 

distribución.  Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión.  Insta 

                   CA2.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 

instalación. 

Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos 

edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de 

transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in 

RA3.- Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas 

e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe. 

 

                   CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, 

esquemas, regulamentación, etc. 

Documentación e planos de instalacións de ICT. 

                CA3.2 Realizouse a traza da instalación. Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións 

de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas e 

útiles para a montaxe. 

                   CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións. Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos 

edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  

Ferramentas e útiles para a montaxe. 

RA4 Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de 

telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a 

interpretación dos seus resultados. 

 

                CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: 

ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, 

interferencias, etc. 

Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT. 

                CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: 

situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc. 

Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto 

                CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais. Posta en servizo da instalación de ICT. 



RA 5 Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas 

comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións 

coas súas causas. 

 

              CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os 

medios, os equipamentos e os instrumentos específicos. 

Avarías típicas en instalacións de ICT. 

              CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose 

de avarías. 

Criterios e puntos de revisión. 

              CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións. Operacións programadas. 

RA6 Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de 

corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de compoñentes, tendo en 

conta as recomendacións de fábrica. 

 

              CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría. Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT. 

              CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes 

da avaría. 

Reparación de avarías. 

               CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. Calidade nas reparacións. 

RA7 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 

identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

 

              CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 

dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. 

Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT. 

             CA 7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT. 

            CA 7.3 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Identifica as posibles fontes de contaminación acústica, visual.etc. 

  

 

Facerse seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Instrumentos: 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Proba 
extraordinaria 
(alumnado con 

perda de dereito á 
avaliación continua 

No caso de perda do dereito a avaliación continua do alumno, comunicaráselle 
convenientemente ó alumno e á súa familia. Deberá presentarse a convocatoria de xuño a 
un exame de recuperación con contidos de todos os bloques temáticos do módulo, 
independentemente de que no momento da perda da avaliación tivera algunha parte 
aprobada. 

 

Ademais deberá presentar unha serie de actividades comunicadas polo profesor que 
determinarán a cualificación final do módulo en convocatoria ordinaria. 

Atendendo a situacións excepcionais polas que o alumno perderá a avaliación continua 
podaríaselle eximir das partes que tivera aprobadas antes da perdida da avaliación 
continua. 

 

Preténdese facer unha distinción clarísima da perdida de avaliación continua por 
inexistencia voluntaria a clases, da perda por unha circunstancia axena á vontade do 
alumno. 
 

  

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 A nota  será a do exame final . 

Se segue a excepcionalidade marcada polo Covid-19 teranse en conta as actividades 
realizadas e farase un exame tipo test de entre 20 e 30 preguntas e 2 exercicios de 
aplicación con un tempo limitado  

 

Criterios de cualificación: 

Encomendas resoltas satisfactoriamente 20% 

Exame tipo test 40% 

Exame de exercicios 20% 

Participación nas sesións en directo 20%  

  

As encomendas non se consideran superadas nos seguintes casos: 

 Non se rematan no plazo estipulado. 

 Non supreran un máximo de calidade  

Non se evidencia a autoría da mesma.    

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Recollida de encomendas e de exercicios semanalmente por correo electrónico.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Apuntamentos e fichas de traballo enviadas os alumnos por correo electrónico 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Clases virtuais por plataforma webex 

Materiais e recursos Apuntamentos colgados na aula virtual do instituto. Apuntamentos que tomaron 

en clase. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Aula virtual, correo electrónico, teléfono.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 

U.F.1: Instalacións domóticas. Áreas de utilización. 

Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos
RA1. Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o 
funcionamento, as características e as normas de aplicación. 

CA1.1. Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas. 
CA1.2. Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios. 
CA1.3. Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións. 
CA1.4. Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas. 
CA1.5. Describíronse as topoloxías das redes de datos. 
CA1.6. Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación. 
CA1.7. Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación 
automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica. 
CA1.8. Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas. 
CA1.9. Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas. 

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios. 
 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, 

velocidade, iluminación, etc. 
 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios. 
 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e 

distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións. 
 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, 

actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares. 
 Cálculos necesarios. 
 Sistemas de automatización con autómata programable. 
 Sistemas con cables específicos bus de campo. 
 Sistemas por correntes portadoras. 
 Sistemas sen fíos. 

RA2. Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 
CA2.1. Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control 
(centralizado, descentralizado e distribuído, etc.). 
CA2.2. Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 
CA2.3. Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. 
CA2.4. Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas. 
CA2.5. Describiuse o sistema de bus de campo. 
CA2.6. Describíronse os sistemas controlados por autómata programable. 
CA2.7. Describíronse os sistemas por correntes portadoras. 
CA2.8. Describíronse os sistemas sen fíos. 
CA2.9. Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.10. Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. 
CA2.11. Utilizouse documentación técnica. 

RA3. Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 
CA3.1. Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.2. Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.3. Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 
CA3.4. Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo. 
CA3.5. Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, 
correntes portadoras e rede sen fíos. 
CA3.6. Verificouse o seu correcto funcionamento. 
CA3.7. Respectáronse os criterios de calidade. 
CA3.8. Aplicouse a normativa. 

RA4. Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos 
establecidos. 

CA4.1. Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 
CA4.2. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema. 
CA4.3. Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da 
instalación. 
CA4.4. Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 
CA4.5. Tendéronse os cables conforme as características do sistema. 
CA4.6. Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica. 
CA4.7. Realizouse a posta en servizo da instalación. 
CA4.8. Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 



CA4.9. Respectáronse os criterios de calidade. 

RA5. Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. 
CA5.1. Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente. 
CA5.2. Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. 
CA5.3. Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 
CA5.4. Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. 
CA5.5. Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías. 
CA5.6. Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da 
instalación, seguindo o especificado na documentación técnica. 
CA5.7. Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

RA6. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as 
avarías coas súas causas. 

CA6.1. Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente. 
CA6.2. Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. 
CA6.3. Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 
CA6.4. Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación. 
CA6.5. Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados. 
CA6.6. Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. 
CA6.7. Reparouse a avaría. 
CA6.8. Confeccionouse un informe de incidencias. 
CA6.9. Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita 
actualizar o histórico de avarías. 
CA6.10. Respectáronse os criterios de calidade. 

RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr. 

CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as 
máquinas e os medios de transporte. 
CA7.2. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 
CA7.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operación 
de mecanizado. 
CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección 
persoal requiridas. 
CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na 
execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas. 
CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. 
CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA7.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 
  

U.F.2: Configuración, montaxe e mantemento de sensores e actuadores nas instala‐cións automatizadas 

Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos
RA2. Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 

CA2.1. Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control 
(centralizado, descentralizado e distribuído, etc.). 
CA2.2. Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 
CA2.3. Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. 
CA2.4. Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas. 

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, 
velocidade, iluminación, etc. 

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, 
actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares. 

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. 



CA2.5. Describiuse o sistema de bus de campo. 
CA2.6. Describíronse os sistemas controlados por autómata programable. 
CA2.7. Describíronse os sistemas por correntes portadoras. 
CA2.8. Describíronse os sistemas sen fíos. 
CA2.9. Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.10. Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. 
CA2.11. Utilizouse documentación técnica. 

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en 
vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios. 

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, 
estrutura, etc. 

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, 
instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores. 

RA3. Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 
CA3.1. Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.2. Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.3. Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 
CA3.4. Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo. 
CA3.5. Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, 
correntes portadoras e rede sen fíos. 
CA3.6. Verificouse o seu correcto funcionamento. 
CA3.7. Respectáronse os criterios de calidade. 
CA3.8. Aplicouse a normativa. 

U.F.3: Sistemas domóticos centralizados con PLCs 

Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos
RA1. Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o 
funcionamento, as características e as normas de aplicación. 

CA1.1. Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas. 
CA1.2. Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios. 
CA1.3. Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións. 
CA1.4. Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas. 
CA1.5. Describíronse as topoloxías das redes de datos. 
CA1.6. Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación. 
CA1.7. Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación 
automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica. 
CA1.8. Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas. 
CA1.9. Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas. 

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e 
distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións. 

 Sistemas de automatización con autómata programable. 
 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. 
 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas. 
 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en 

vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios. 
 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, 

estrutura, etc. 
 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, 

instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores. 
 Ferramentas e equipamentos. 
 Programación e configuración de elementos. 
 Normativa e regulamentación. 
 Instalacións con distintas áreas de control. 
 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e 

edificios. 
 Axustes de elementos de control. 
 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos. 

RA2. Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 
CA2.1. Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control 
(centralizado, descentralizado e distribuído, etc.). 
CA2.2. Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 
CA2.3. Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. 
CA2.4. Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas. 
CA2.5. Describiuse o sistema de bus de campo. 
CA2.6. Describíronse os sistemas controlados por autómata programable. 
CA2.7. Describíronse os sistemas por correntes portadoras. 
CA2.8. Describíronse os sistemas sen fíos. 
CA2.9. Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.10. Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. 
CA2.11. Utilizouse documentación técnica. 

RA3. Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 
CA3.1. Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.2. Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.3. Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 
CA3.4. Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo. 



CA3.5. Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, 
correntes portadoras e rede sen fíos. 
CA3.6. Verificouse o seu correcto funcionamento. 
CA3.7. Respectáronse os criterios de calidade. 
CA3.8. Aplicouse a normativa. 

RA4. Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos 
establecidos. 

CA4.1. Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 
CA4.2. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema. 
CA4.3. Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da 
instalación. 
CA4.4. Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 
CA4.5. Tendéronse os cables conforme as características do sistema. 
CA4.6. Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica. 
CA4.7. Realizouse a posta en servizo da instalación. 
CA4.8. Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 
CA4.9. Respectáronse os criterios de calidade. 

RA5. Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. 
CA5.1. Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente. 
CA5.2. Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. 
CA5.3. Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 
CA5.4. Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. 
CA5.5. Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías. 
CA5.6. Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da 
instalación, seguindo o especificado na documentación técnica. 
CA5.7. Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

U.F.4: Sistemas domóticos por corrientes portadoras. 

Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos
RA2. Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 

CA2.1. Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control 
(centralizado, descentralizado e distribuído, etc.). 
CA2.2. Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 
CA2.3. Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. 
CA2.4. Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas. 
CA2.5. Describiuse o sistema de bus de campo. 
CA2.6. Describíronse os sistemas controlados por autómata programable. 
CA2.7. Describíronse os sistemas por correntes portadoras. 
CA2.8. Describíronse os sistemas sen fíos. 
CA2.9. Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.10. Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. 
CA2.11. Utilizouse documentación técnica. 

 Cálculos necesarios. 
 Sistemas por correntes portadoras. 
 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. 
 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas. 
 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en 

vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios. 
 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, 

estrutura, etc. 
 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, 

instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores. 
 Ferramentas e equipamentos. 
 Programación e configuración de elementos. 
 Normativa e regulamentación. 
 Instalacións con distintas áreas de control. 
 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e 

edificios. 
 Axustes de elementos de control. 
 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos. 

RA3. Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 
CA3.1. Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.2. Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.3. Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 
CA3.4. Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo. 
CA3.5. Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, 
correntes portadoras e rede sen fíos. 
CA3.6. Verificouse o seu correcto funcionamento. 
CA3.7. Respectáronse os criterios de calidade. 



CA3.8. Aplicouse a normativa. 

RA4. Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos 
establecidos. 

CA4.1. Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 
CA4.2. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema. 
CA4.3. Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da 
instalación. 
CA4.4. Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 
CA4.5. Tendéronse os cables conforme as características do sistema. 
CA4.6. Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica. 
CA4.7. Realizouse a posta en servizo da instalación. 
CA4.8. Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 
CA4.9. Respectáronse os criterios de calidade. 

RA5. Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. 
CA5.1. Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente. 
CA5.2. Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. 
CA5.3. Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 
CA5.4. Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. 
CA5.5. Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías. 
CA5.6. Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da 
instalación, seguindo o especificado na documentación técnica. 
CA5.7. Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

  U.F.5: Sistemas domoticos por corrientes bus de campo. 

Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos
RA2. Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 

CA2.1. Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control 
(centralizado, descentralizado e distribuído, etc.). 
CA2.2. Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 
CA2.3. Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. 
CA2.4. Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas. 
CA2.5. Describiuse o sistema de bus de campo. 
CA2.6. Describíronse os sistemas controlados por autómata programable. 
CA2.7. Describíronse os sistemas por correntes portadoras. 
CA2.8. Describíronse os sistemas sen fíos. 
CA2.9. Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.10. Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. 
CA2.11. Utilizouse documentación técnica. 

 Sistemas con cables específicos bus de campo. 
 Sistemas sen fíos. 
 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía. 
 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas. 
 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en 

vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios. 
 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, 

estrutura, etc. 
 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, 

instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores. 
 Ferramentas e equipamentos. 
 Programación e configuración de elementos. 
 Normativa e regulamentación. 
 Instalacións con distintas áreas de control. 
 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e 

edificios. 
 Axustes de elementos de control. 
 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos. 

RA3. Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 
CA3.1. Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.2. Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.3. Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 
CA3.4. Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo. 
CA3.5. Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, 
correntes portadoras e rede sen fíos. 
CA3.6. Verificouse o seu correcto funcionamento. 
CA3.7. Respectáronse os criterios de calidade. 
CA3.8. Aplicouse a normativa. 

RA4. Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos 
establecidos. 

CA4.1. Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 



CA4.2. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema. 
CA4.3. Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da 
instalación. 
CA4.4. Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 
CA4.5. Tendéronse os cables conforme as características do sistema. 
CA4.6. Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica. 
CA4.7. Realizouse a posta en servizo da instalación. 
CA4.8. Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 
CA4.9. Respectáronse os criterios de calidade. 

RA5. Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. 
CA5.1. Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente. 
CA5.2. Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. 
CA5.3. Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 
CA5.4. Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído. 
CA5.5. Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías. 
CA5.6. Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da 
instalación, seguindo o especificado na documentación técnica. 
CA5.7. Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.
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Avaliación 

Procedementos: Resolución de ejercicios de diferentes características: 

 Identificación de sistemas domóticos. 

 Identificación dos elementos para as aplicacións nas distintas 
áreas da domótica. 

 Sensores y actuadores. Esquemas de conexión. 

 Exemplos de instlacións para o control de: inundación, gas, 
confort (temperatura), persianas, etc. 

 Traballo do sistema KNX.  

Instrumentos: Documentos realizados en Word, Autocad, CadeSimu, Paint, 
etc. 

Ou entregados en papel para os alumnos que non disponen de ordenador.

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
50 % A nota da 1ª avaliación. 
50 % A nota de 2ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
No procede. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Exámen de recuperación no caso. 

Exercicios resoltos de cálculo, esquemas, planos, etc. 

Traballo  do sistema KNX. 

 

Criterios de cualificación: 

Se no hay exámenes de recuperación valoraráse a realización dos 
exercicios propostos durante o confinamiento e o traballo. 

40% Exercicios. 

60% Traballo. 

En caso de poder realizar probas de recuperación: 

50% Exámen de recuperación. 

20% Exercicios  durante o confinamiento. 

30% Traballo do sistema KNX. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Exercicios de diferentes características. 

Traballo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  Resolución de exercicios dos distintos sistemas domóticos. 

Esquemas de conexión de sensores e actuadores en sistemas 
cableados, PLC, es bus de campo. 

Identificación dos sensores e actuadores para as aplicación nas 
distintas áreas da domótica (persianas, confort, temperatura, 
detección de inundación e gas, etc.) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos que non dispoñian de conectividade recibiron  a mesma 
domentación cos outros pero en formato papel, facendosela chegar a 
través do instituto. 

Materiais e recursos  Propostas de exercicios: 

Esquemas de conexión de sensores e actuadores en sistemas 
cableados, PLC, es bus de campo. 

Identificación dos sensores e actuadores para as aplicación nas 
distintas áreas da domótica (persianas, confort, temperatura, 
detección de inundación e gas, etc.) 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA 
 CURSO:2ª C.M IEA  
Modulo:instalacións de distribución 



 

1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de 
aprendizaxe e 

criterios de avaliación 

Contidos mínimos 
 

 
1-Identifica a configuración dunha rede de distribución en A.T.,recoñece os seus 

compoñentes e describe as suas características. 

a)Identificáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica  

-Configuración ,tipoloxia e estrutura das redes de distribución en A.T. 

-Ferramenta e instrumentos específicos para o montaxe e mantemento 

2-Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento de redes aéreas e subterráneas 

de A.T. 

a)Recoñeceronse procedementos de montaxe e mantemento necesarios nas liñas de A.T. 

-Redes aéreas:tipoloxía e características. 

-Redes subterráneas:tipoloxía e características  

-Fases de montaxe da instalación dunha rede aérea A.T  

-Fases montaxe da instalación dunha rede subterránea A.T 

-Plans mantemento en redes aéreas e subterráneas  

3-Identifica a configuración e os tipos de centros de transformación e describe as 

características e funcións de cada elemento. 

a)Distinguironse os distintos tipos de C.T., as súas características e elementos 

constitutivos  

b)interpretaronse esquemas unifilares dos tipos de C.T. 

-Clasificación C.T 

-Partes C.T 

-Trafo distribución  

-Celdas:tipos,características  

-Esquemas unifilares  

-Cadro B.T. 

-Instalación posta a terra 

4- Recoñece os procedementos de mantemento dos C.T. con actividades protocolizadas. 

a)Describironse os procedementos de montaxe e mantemento dos C.T. 

-Instruccións para maniobrar nun C.T. 

-Ferramentas e instrumentación  

-Plans de mantemento  

-Avarias tipo nun C.T. 

 

5-Identifica a configuración dunha rede de distribución en baixa tensión, dunha  

acometida e dunha rede de iluminación exterior ,describindo operacións de montaxe e 

mantemento. 

a)Clasificaronse os tipos de elementos dunha rede aérea e subterránea de B.T. 

b)Recoñeceronse procedementos de montaxe e mantemento nas redes de distribución de 

B.T, acometi da e nos sistemas de iluminación exterior 

-Redes aéreas de B.T. 

-Redes subterráneas de B.T. 

-Acometidas  

-Montaxe dunha instalación de rede aérea de B.T. 

-Plans de mantemento en redes aéreas de B.T, acometidas e redes de iluminación exterior. 

-Avarías tipo en redes aéreas  

-Montaxe dunha instalación de rede subterránea de B.T. 

-Plans de mantemento en redes subterráneas de B.T. 

-Avarías tipo en redes subterráneas . 



6-Configurar instalación de enlace seleccionando os elementos que as compoñen, 

realizando operación de montaxe e mantemento  

a)identificaronse os elementos da instalación e o seu montaxe  

b)Realizouse a previsión de carga 

c)Dimensionaronse os elementos da instalación 

-Previsión de cargas . 

-Instalación de enlace:partes que a configuran,dimesionamiento. 

-Fases de montaxe dunha instalación de enlace . 

-Avarias tipo nas instalación de enlace. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación  

 
 
 
 
 
 
 
Alumnado        
modulo 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Son os correspondentes aos minimos esixibles según a programación do módulo profesional. 

Criterios de cualificación: 

A nota final será a media aritmética das notas parciais obtidas nos traballos presentados ou ben a media aritmética 
das notas obtidas nos traballos presentados xunto coas notas parciais dos exámes realizados. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Procedementos: 

O alumnado dispón de ordenador e Smartphone con conexión a internet. 

Mediante este recurso establecese a comunicación bidireccional alumnado-profesor a travès da plataforma 
webex,correo electrónico,wsp e liña telefónica. 

No terceiro trimestre, o ser alumnado de fin de etapa (2º curso CMIEA) con materia do módulo profesional pendente 
,establecese un procedemento avaliativo relacionado cos traballos individuais propostos en base a criterios técnicos 
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(según minimos esixibles ) asi como a estándares de calidade na súa presentación. 

Si algún alumno non presentara os traballos ou estos non cumpren cuns minimos criterios técnicos e de presentación 
,establecerase una proba obxetiva escrita presencial (si fose posible,ou ben on-line en caso contrario) sobre aqueles 
contidos minimos do módulo profesional relacionados co traballo non presentado ou insuficiente . 

Os exames constarán de dúas partes ,una teórica e outra que englobará exercicios teórico prácticos ,sendo necesario 
obter un minimo de 2 puntos sobre 5 en cada una das partes. 

A nota final de cada exámen será a media de ambas partes ,considerándose aprobado cando se acade un 5. 

Instrumentos: 

-Intercambios orales co alumnado a través dos recursos telemáticos . 

-Resolución de cuestionarios ,exercicios e problemas propostos ,remítidos polo alumnado mediante os recursos 
telemáticos dispoñibles. 

-Resolución traballos monográficos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación) 

Actividades Dado que o alumnado ten pendentes avaliacións anteriores ,este trimeste está 

adicado a recuperación,tendo en conta a inviabilidade da relización de 

actividades prácticas . 

As actividades a desenrolar son todas aquelas secuenciadas na programación 

das U.D. do módulo profesional que leven a obter os minimos esixibles.  

Metodoloxía  

(con conectividade) 

-Exposición e explicación teórica dos contidos relacionados na U.D. Debate 

posterior co grupo. 

-Traballo práctico sobre esos contidos mediante 

cuestionarios,exercicios,problemas e traballos monográficos. 

Materiais e recursos Son os necesarios para a ensinanza a distancia :ordenador 

,tablet,smartphone,libro de texto ,apuntes. 



4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Aula virtual ,correo electrónico ,tf 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xermán Ancochea Quevedo 2019/202032015876 Pobra de Trives (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 32019/2020 6353

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

Profesorado asignado ao módulo LAURA DEL RÍO QUIROGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O Módulo EIE contribuirá a que o alumnado poda recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para

crear e xestionar unha pequena empresa, e teña iniciativa emprendedora na súa actividade profesional con sentido da responsabilidade social.

Este módulo contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á

asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

q) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presenten nos procesos e na organización do traballo e

da vida persoal.

r) Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

x) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

E contribúe a alcanzar as seguintes competencias do ciclo formativo:

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

s) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional con sentido

da responsabilidade social.
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PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0242_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Iniciativa Análise das cualidades dun emprendedor, da motivación para
emprender e da idea innovadora como punto de partida para
a creación dunha empresa.

6 10 X X X X

2 A empresa e o seu contorno Estudo da empresa, do contorno xeral e específico e da
responsabilidade social, e plasmación nun plan de empresa

6 10 X X X X

3 Planificación e organización
dunha empresa

Estudo da organización dos recursos materiais e persoais da
empresa, das estratexias de marketing, e plasmación nun
plan de emmpresa

8 12 X X X X

4 Creación e posta en marcha
dunha empresa

Identificación das formas xurídicas de empresa e dos trámites
necesarios para a súa posta en marcha, e concreción nun
plan de empresa.

12 19 X X X X

5 Xestión financeira Análise da viabilidade económica e financeira dunha empresa,
e concreeción nun plan de empresa

17 27 X X X X

6 Xestión administrativa Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa
actividade da empresa, e identificación das obrigas fiscais.

14 22 X X X 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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PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciativa emprendedora 6

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

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O emprendedor 2,011.1 Recoñecer as cualidades persoais e profesionais dun emprendedor

A innovación 1,022.1 Diferenciar o concepto de creatividade e innovación empresarial

A idea 2,033.1 Identificar as fontes de xeración de ideas.

O plan de empresa 1,044.1 Analizar o contido e a estructura dun plan de empresa, e a súa
importancia e utilidade como paso previo para a posta en marcha dunha

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 (%)

S 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - o concepto de innovación•

S 10 CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como
dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

PE.2 - o concepto de cultura emprendedora•

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 - a importancia da iniciativa individual,
a creatividade, a formación, a
responsabilidade

•

S 10 CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector das
instalacións eléctricas e automáticas.

LC.1 - as características das actividades
emprendedoras no sector das instalacións
eléctricas e automáticas

•

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

PE.4 - o concepto de risco como elemento
inevitable de toda actividade emprendedora.

•

S 5 CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade
e pola súa factibilidade.

PE.5 - ideas emprendedoras caracterizadas
pola innovación

•

S 10 CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do
ámbito das instalacións eléctricas e automáticas, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

PE.6 - a partir das ideas emprendedoras
unha determinada idea de negocio do
ámbito das instalacións eléctricas

•

S 20 CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como
paso previo á creación dunha pequena empresa.

TO.1 - a estrutura dun proxecto empresarial
e valorouse a súa importancia como paso
previo á creación dunha pequena empresa.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de
introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

PE.7 -  impacto ambiental da actividade
empresarial e a necesidade de introducir
criterios de sustentabilidade nos principios
de actuación das empresas.

•

S 5 CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren
para desenvolver a actividade empresarial.

PE.8 - o concepto de persoa empresaria•

S 5 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.

OU.1 - os conceptos básicos•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (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 das instalacións eléctricas e automáticas.

 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 das instalacións eléctricas e automáticas.

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Formas xurídicas das empresas.

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)
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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)

2,0O emprendedor  -
Recoñecer as cualidades
persoais e profesionais dun
emprendedor

A profesor/a introduce o
concepto de cultura
emprendedora.

•

A profesor/a, previo
visionado de videos de
emprendedores, e
interactuando cos
alumnos, explica o
concepto de
emprendedor, as
cualidades profesionais
e personais que debe
reunir, e as vantaxes e
inconvintes de
emprender, facendo
especial fincapé no
risco inherente á
actividade empresarial.

•

Os alumnos leen un
artigo sobre a cultura
emprendedora no noso
país e outro sobre a
cultura no país que
elixan, e elaboran un
nforme comparativo.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario
facilitado polo profesor
no que se incluirán
preguntas teóricas e
casos prácticos
sinxelos relativos ás
cualidades dun
emprendedor, á
motivación para

•

Os alumnos,
accedendo a alguna
páxina web facilitada
polo profesor ou
seleccionada por eles,
cubrirán unha
ferramenta denominada
¿test do emprendedor?
e determinarán se as
súas características.

•

Farase un pequeno
debate no grupo-clase
no que se valorarán as
distintas cualidades do
emprendedor, en
particular, a capacidade
de asumir riscos.
Posteriormente,
entregarán un resumo
da valoración,
ordenando por orde de
importancia as
cualidades plantexadas
pola profesora nunha
ficha de valoración.

•

Informe sobre a cultura
emprendedora.

•

Cuestionario.•

puntes facilitados pola
profesor/a. Artigos de
prensa ou internet.
Videos de
emprendedores e
innovadores. PC con
internet. ¿ Procesador
de textos

• OU.1 - os conceptos
básicos

•

PE.1 - o concepto de
innovación

•

PE.2 - o concepto de
cultura emprendedora

•

PE.7 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial e a
necesidade de introducir
criterios de
sustentabilidade nos
principios de actuación
das empresas.

•

PE.8 - o concepto de
persoa empresaria

•

1,0A innovación  -
Diferenciar o concepto de
creatividade e innovación
empresarial

A profesor/a explicará o
concepto e os tipos de
innovación, e a súa
importáncia para o
desenvolvemento
económico.

• O alumno respostará a
un cuestionario
facilitado polo profesor
que incluirá preguntas
teóricas relativas á
innovación empresarial,
e supostos prácticos
sinxelos nos que debe
identificar o tipo de
innovación introducida
en diferentes
empresas.

•

Utilizando un buscador,
o alumno, localizarán
axudas públicas para
fomentar a innovación
nunha empresa da CC
AA de Galicia.
Posteriormente
presentarán un informe
á profesora para a súa
cualificación.

•

Cuestionario.•

Informe.•

puntes. Documentos
escritos  ou audivisuais
sobre innovación.
Procesador de texto.

• LC.1 - as características
das actividades
emprendedoras no
sector das instalacións
eléctricas e automáticas

•

OU.1 - os conceptos
básicos

•

PE.3 - a importancia da
iniciativa individual, a
creatividade, a
formación, a
responsabilidade

•

PE.7 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial e a
necesidade de introducir
criterios de
sustentabilidade nos
principios de actuación
das empresas.

•

PE.8 - o concepto de
persoa empresaria

•
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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 idea  - Identificar as
fontes de xeración de
ideas.

A profesor/a explicará a
importancia da idea
como punto de partida
da decisión de
emprender, da súa
maduración e
avaliación previa á
toma desa decisión.

• O alumno respostará ás
preguntas e casos
prácticos, recollidos
nun cuestionario,
relativos á orixe da
idea, á súa avaliación,
e á toma da decisión de
emprender.

•

O alumnado, en
equipos de 2 alumnos,
sinalará posibles ideas
de negocio innovadoras
no
sector profesional
correspondente ao
ciclo. Cada equipo
seleccionará a idea
máis innovadora,
especificando o tipo de
innovación aplicada, e
presentará un informe a
profesora  para a súa
valoración, onde se
indiquen todas as ideas
propostas, a
seleccionada como
máis innovadora e a
xustificación da
elección desta.
Posteriormente, no
grupo-clase
valoraranse as
diferente ideas segundo
uns parámetros
indicados pola
profesora, e
seleccionarase a idea
máis innovadora.

•

Traballo en equipo
sobre a avaliación da
idea de negocio: O
alumnado, en equipos
de 2
alumnos, accederá a
web http://testidea.
barcelonanetactiva.
com, e empregando a
guía para a avaliación
da idea, analizará a
idea de negocio
seleccionada na tarefa
anterior.

•

Informe.•

Cuestionario resolto.•

Informe.•

PC internet•

Procesador texto•

OU.1 - os conceptos
básicos

•

PE.4 - o concepto de
risco como elemento
inevitable de toda
actividade
emprendedora.

•

PE.5 - ideas
emprendedoras
caracterizadas pola
innovación

•

PE.6 - a partir das ideas
emprendedoras unha
determinada idea de
negocio do ámbito das
instalacións eléctricas

•

PE.7 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial e a
necesidade de introducir
criterios de
sustentabilidade nos
principios de actuación
das empresas.

•

PE.8 - o concepto de
persoa empresaria

•
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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)

1,0O plan de empresa -
Analizar o contido e a
estructura dun plan de
empresa.

A profesor/a  explicará
a importancia do plan
de  empresa como
paso
previo á posta en
marcha da empresa, e
facilitará un esquema
do seu contido e da súa
estructura.

• O alumnado cubrirá
unha ficha facilitada
pola profesora, na que
figurará nunha serie de
items relativos a
importancia do plan.
Cada alumno valorará
cada item cunha
puntuación entre 1 e 5,
sendo 1 totalmente en
desacordo ou nada
importante, e 5
totalmente dacordo ou
moi importante.
Posteriormente, farase
unha posta en común,
e os alumnos
entregarán a
ficha á profesora.

• Ficha de valoración da
importancia do plan.

• Apuntes. Esquema
sobre o plan de
empresa.  Ficha de
valoración.

• OU.1 - os conceptos
básicos

•

PE.2 - o concepto de
cultura emprendedora

•

PE.7 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial e a
necesidade de introducir
criterios de
sustentabilidade nos
principios de actuación
das empresas.

•

PE.8 - o concepto de
persoa empresaria

•

TO.1 - a estrutura dun
proxecto empresarial e
valorouse a súa
importancia como paso
previo á creación dunha
pequena empresa.

•

6,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno 6

4.2.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. NO

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

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e a súa organización 1,011.1 Analizar o concepto de empresa, as súas principais funcións

O contorno da empresa 1,022.1 Analizar o contorno xeral e específico dunha empresa do sector

A responsabilidade social corporativa e o balance social 1,033.1 Recoñecer a importancia da responsabilidade social das empresa.

A ética empresarial 1,044.1 Identificar, en empresas do sector.

Plan de empresa: a idea de negocio, a localización, o
estudolocalización, o estudo do contorno e a responsabilidade
social

2,055.1 Elaborar o plan de empresa incluindo a idea de negocio, a localización

6TOTAL

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 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 -  o concepto de innovación e a súa
relación co progreso da sociedade

•

S 10 CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.

LC.1 - a importancia das pequenas e
medianas empresas no tecido empresarial
galego

•

S 10 CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de
introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

LC.2 - o impacto ambiental da actividade
empresarial

•

S 5 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.2 - os principais compoñentes do
contorno xeral que rodea a empresa e, en
especial, nos aspectos tecnolóxico,
económico, social, ambiental, demográfico e
cultural.

•

S 5 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.

LC.3 - a influencia na actividade empresarial
das relacións coa clientela, con provedores,
coas administracións públicas

•

S 10 CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou
mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas en función da súa posible
localización.

PE.3 - os elementos do contorno xeral e
específico dunha pequena ou mediana

•

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

LC.4 -  fenómeno da responsabilidade social
das empresas

•

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coas
instalacións eléctricas e automáticas e describíronse os principais custos sociais en que
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

LC.5 - a importancia do balance social
dunha empresa

•

S 5 CA2.8 Identificáronse, en empresas de instalacións eléctricas e automáticas, prácticas que
incorporen valores éticos e sociais.

TO.1 - empresas de instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas que incorporen
valores éticos e sociais.

•

S 5 CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. TO.2 - os obxectivos empresariais
incorporando valores éticos e sociais.

•

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.

OU.1 - Elaborouse un plan de empresa•

S 5 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.

OU.2 - as formas xurídicas da empresa e
determinándose as vantaxes e as
desvantaxes de cada unha en relación coa
súa idea de negocio.

•

S 5 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.

OU.3 - as técnicas básicas de análise da
información contable, en especial no

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Localización da empresa.

 Formas xurídicas das empresas.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: documentos administrativos e documentos de pagamento.

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)
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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)

1,0A empresa e a súa
organización  - Analizar o
concepto de empresa, as
súas principais funcións

A  profesor/a  explicará
o concepto, as
funcións,  obxectivos e
a
estructuta organizativa
da empresa.

• O alumnado
respostaráa un
cuestionario facilitado
pola profesora
que incluirá
preguntasateóricas
relativas ás cuestións
explicadas, e
un ou varios supostos
prácticos de
elaboración do
organigrama dunha ou
varias empresas.

•  Cuestionario resolto.• Apuntes facilitados pola
profesor/a.  Procesador
de textos.

• LC.1 - a importancia das
pequenas e medianas
empresas no tecido
empresarial galego

•

LC.2 - o impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

LC.3 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores, coas
administracións públicas

•

LC.4 -  fenómeno da
responsabilidade social
das empresas

•

LC.5 - a importancia do
balance social dunha
empresa

•

OU.1 - Elaborouse un
plan de empresa

•

OU.2 - as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as
vantaxes e as
desvantaxes de cada
unha en relación coa súa
idea de negocio.

•

OU.3 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no

•

PE.1 -  o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa e, en
especial, nos aspectos
tecnolóxico, económico,
social, ambiental,
demográfico e cultural.

•

PE.3 - os elementos do
contorno xeral e
específico dunha
pequena ou mediana

•

TO.1 - empresas de
instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas
que incorporen valores
éticos e sociais.

•

TO.2 - os obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•
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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)

1,0O contorno da empresa  -
Analizar o contorno xeral e
específico dunha empresa
do sector

A  profesor/a explica os
diferentes criterios a ter
en conta para a
localización dunha
empresa.

•

A  profesor/a entrega
un esquema sobre os
factores que compoñen
o contorno xeral e
específico dunha
empresa.

•

Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e casos
prácticos sinxelos
relativos á localización
e ao contorno da
empresa.

•

O alumnado empregará
a páxina web do INE ou
do IGE e outras que
considere de interese, e
partindo da información
facilitada, analizará o
contorno xeral dunha
empresa.

•

Os alumnos analizarán
o contorno específico
dunha empresa de  e
complementarán o
informe anterior.

•

Informe do entorno da
empresa

•

Cuestionario resolto.•

Esquema dos factores
que compoñen o
entorno.

•

Apuntes facilitados pola
profesor/a.

•

PC con acceso a
internet.  Procesador
textos.

•

LC.1 - a importancia das
pequenas e medianas
empresas no tecido
empresarial galego

•

LC.2 - o impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

LC.3 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores, coas
administracións públicas

•

LC.4 -  fenómeno da
responsabilidade social
das empresas

•

LC.5 - a importancia do
balance social dunha
empresa

•

OU.2 - as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as
vantaxes e as
desvantaxes de cada
unha en relación coa súa
idea de negocio.

•

OU.3 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no

•

PE.1 -  o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa e, en
especial, nos aspectos
tecnolóxico, económico,
social, ambiental,
demográfico e cultural.

•

PE.3 - os elementos do
contorno xeral e
específico dunha
pequena ou mediana

•

TO.1 - empresas de
instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas
que incorporen valores
éticos e sociais.

•

TO.2 - os obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•
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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)

1,0A responsabilidade social
corporativa e o balance
social  - Recoñecer a
importancia da
responsabilidade social das
empresa.

O alumnado analizará
un vídeo explicativo da
responsabilidade social
e deducirá o concepto e
o alcance da
responsabilidade social
corporativa, coa
colaboración da
profesora.

•

O alumnado, analizarán
a responsabilidade
social corporativa de
empresas sinaladas
pola profesora,
mediante a información
recollida na súa páxina
web. Posteriormente
elaborarán e
entregarán un informe
sobre o alcance, e os
beneficios sociais da
correspondente
empresa á profesora
para a súa valoración.
A continuación, farase
unha posta en común
na clase.

•

Balance social da
empresa anterior.

•

Informe sobre a
responsabilidade social
nunha empresa.

•

PC con acceso a
internet

•

Apuntes•

Procesador textos.•

LC.1 - a importancia das
pequenas e medianas
empresas no tecido
empresarial galego

•

LC.2 - o impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

LC.3 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores, coas
administracións públicas

•

LC.4 -  fenómeno da
responsabilidade social
das empresas

•

LC.5 - a importancia do
balance social dunha
empresa

•

OU.1 - Elaborouse un
plan de empresa

•

OU.2 - as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as
vantaxes e as
desvantaxes de cada
unha en relación coa súa
idea de negocio.

•

OU.3 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no

•

PE.1 -  o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa e, en
especial, nos aspectos
tecnolóxico, económico,
social, ambiental,
demográfico e cultural.

•

PE.3 - os elementos do
contorno xeral e
específico dunha
pequena ou mediana

•

TO.1 - empresas de
instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas
que incorporen valores
éticos e sociais.

•

TO.2 - os obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•
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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)

1,0A ética empresarial  -
Identificar, en empresas do
sector.

A profesor/a facilitará
un texto que recolla
unha análise sobre a
ética  empresarial.

•

Os alumnos
identificarán prácticas
que incoprporen
valores éticos nunha
empresa do sector da
electricida, e o
plasmarán nun informe
que exporán.

•

Informe sobre ética
empresarial.

• Apuntes facilitados pola
profesor/a.  Procesador
de textos.

•

Internet•

Procesador de texto.•

LC.1 - a importancia das
pequenas e medianas
empresas no tecido
empresarial galego

•

LC.2 - o impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

LC.3 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores, coas
administracións públicas

•

LC.4 -  fenómeno da
responsabilidade social
das empresas

•

LC.5 - a importancia do
balance social dunha
empresa

•

OU.1 - Elaborouse un
plan de empresa

•

OU.2 - as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as
vantaxes e as
desvantaxes de cada
unha en relación coa súa
idea de negocio.

•

OU.3 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no

•

PE.1 -  o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa e, en
especial, nos aspectos
tecnolóxico, económico,
social, ambiental,
demográfico e cultural.

•

PE.3 - os elementos do
contorno xeral e
específico dunha
pequena ou mediana

•

TO.1 - empresas de
instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas
que incorporen valores
éticos e sociais.

•

TO.2 - os obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Plan de empresa: a idea de
negocio, a localización, o
estudolocalización, o
estudo do contorno e a
responsabilidade social  -
Elaborar o plan de empresa
incluindo a idea de negocio,
a localización

O alumnado,  iniciará o
plan de empresa coa
elección da idea de
negocio que van
desenvolver.
Posteriormente,
decidirase a
localización e, en
función desta,
analizarase o contorno
xeral e específico. A
continuación
analizaranse os custos
sociais nos que
incurrirá a empresa, e
os beneficios sociais
que producirá,
elaborando o balance.

Modelos de plan de
empresa.

• Plan de empresa
parcial.

• Esquema da estructura
e contido do plan.

•

Apuntes facilitado pola
profesor/a

•

Modelos de plan de
empresa.

•

Fotocopias•

LC.1 - a importancia das
pequenas e medianas
empresas no tecido
empresarial galego

•

LC.2 - o impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

LC.3 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores, coas
administracións públicas

•

LC.4 -  fenómeno da
responsabilidade social
das empresas

•

OU.1 - Elaborouse un
plan de empresa

•

OU.2 - as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as
vantaxes e as
desvantaxes de cada
unha en relación coa súa
idea de negocio.

•

OU.3 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa e, en
especial, nos aspectos
tecnolóxico, económico,
social, ambiental,
demográfico e cultural.

•

PE.3 - os elementos do
contorno xeral e
específico dunha
pequena ou mediana

•

TO.1 - empresas de
instalacións eléctricas e
automáticas, prácticas
que incorporen valores
éticos e sociais.

•

TO.2 - os obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•

6,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación e organización dunha empresa 8

4.3.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. NO

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

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cultura empresarial, comunicación e imaxe corporativa 1,011.1 Recoñecer o concepto de cultura empresarial e a súa proxección

A organización dos recursos da empresa 2,022.1 Analizar a función de compras, relacións cos provedores e a xestión de
almacén.

A estratexia de marketing 2,033.1 Diferenciar marketing estratéxico e marketing mix, e analizar as variables
deste

Plan de empresa: organización dos recursos humanos, plan de
produción e plan de marketing.

3,044.1 Plan de empresa: organización dos recursos humanos, plan de produción
Elaborar o plan de empresa incluindo a organización dos recursos humanos,
plan de produción e plan de marketing.

8TOTAL

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 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - o concepto de innovación e a súa
relación co progreso

•

S 10 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.2 - os principais compoñentes do
contorno xeral que rodea a empresa

•

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

PE.3 - os conceptos de cultura empresarial,
e de comunicación

•

S 10  CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha
empresa de instalacións eléctricas e automáticas, e delimitáronse as relacións de
coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

OU.1 - as actividades e os procesos básicos
que se realizan nunha empresa

•

S 30  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.

TO.1 - 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.

•

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

PE.4 - o concepto de persoa empresaria,
así como os requisitos que cómpren para
desenvolver a actividade empresarial.

•

S 20 CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

PE.5 -  o plan financeiro e analizouse a
viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

•

100TOTAL
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4.3.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: 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.

 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.

 Formas xurídicas das empresas.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

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)
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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)

1,0Cultura empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa  - Recoñecer o
concepto de cultura
empresarial e a súa
proxección

A profesor/a  introducirá
os conceptos de cultura
empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa,
empregando un
exemplo.

•

A profesor/a explica
brevemente a xestión
de recursos humanos
na empresa.

•

O alumnado, en
parellas, empregando
un buscador de internet
ampliará a  información
sobre eles e porá un
exemplo baseándose
nalgunha empresa
recoñecida.

•

Os alumnos buscaran
información na rede
sobre a externalización
ou subcontratación de
servizos e farán unha
relación de funcións
dunha empresa do
sector da electricidade
nas que se pode optar
pola externalización.

•

Os alumnos describen
brevemente o proceso
de compras e a xestión
de persoal nunha
empresa do sector da
electricidade.

•

Informe.• Apuntes facilitados pola
profesor/a.

•

Material facilitado pola
profesor/a.

•

Páxinas web de
interese

•

OU.1 - as actividades e
os procesos básicos que
se realizan nunha
empresa

•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos de
cultura empresarial, e de
comunicación

•

PE.4 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.5 -  o plan financeiro
e analizouse a
viabilidade económica e
financeira do proxecto
empresarial.

•

TO.1 - 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.

•
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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 organización dos
recursos da empresa  -
Analizar a función de
compras, relacións cos
provedores e a xestión de
almacén.

A profesor/a explica os
diferentes elementos
que inciden na función
de compras da
empresa, en particular,
o relativo á xestión de
almacén e ás relacións
cos provedores.

•

A profesor/a explica
brevemente a xestión
de recursos humanos
na empresa.

•

Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e casos
prácticos sinxelos
relativos á función de
compras na empresa.

•

Os alumnos buscaran
información na rede
sobre a externalizació
ou subcontratación de
servizos e farán unha
relación de funcións
dunha empresa do
sector da electricidade
nas que se pode optar
pola externalización.

•

Os alumnos describen
brevemente o proceso
de compras e a xestión
de persoal nunha
empresa do sector da
electricidade.

•

Informe sobre la xestión
de recursos e a
extemalización de
servicios.

•

Cuestionario resolto.•

PC con internet.•

Procesador de textos•

Apuntes•

OU.1 - as actividades e
os procesos básicos que
se realizan nunha
empresa

•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos de
cultura empresarial, e de
comunicación

•

PE.4 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.5 -  o plan financeiro
e analizouse a
viabilidade económica e
financeira do proxecto
empresarial.

•

TO.1 - 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.

•
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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 estratexia de marketing  -
Diferenciar marketing
estratéxico e marketing mix,
e analizar as variables
deste

A profesor/a explicará o
alcance da función
comercial de ventas, o
estudo de mercado, o
concepto de marketing
estratéxico e
marketingmix,
especificando as
variables deste último.

• Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e casos
prácticos sinxelos
relativos ao estudo de
mercado e á estratexia
de marketing.

•

O alumnado, os
alumnos, identificará a
actuación sobre o
produto, o prezo, a
promoción e a
publicidade e a
distribución nunha
empresa.

•

Cuestionario resolto.•

Informe.•

Apuntes•

PC con acceso a
internet

•

Procesador textos.•

OU.1 - as actividades e
os procesos básicos que
se realizan nunha
empresa

•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos de
cultura empresarial, e de
comunicación

•

PE.4 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.5 -  o plan financeiro
e analizouse a
viabilidade económica e
financeira do proxecto
empresarial.

•

TO.1 - 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.

•
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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)

3,0Plan de empresa:
organización dos recursos
humanos, plan de
produción e plan de
marketing.  - Plan de
empresa: organización dos
recursos humanos, plan de
produción Elaborar o plan
de empresa incluindo a
organización dos recursos
humanos, plan de
produción e plan de
marketing.

O alumnado,
continuará o plan de
empresa no que incluirá
a organización dos
recursos humanos, o
plan de produción e o
plan de marketing.
Asimismo definirá os
obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

• Plan de empresa
parcial.

• Apuntes•

Esquema da estructura
e contido do plan.

•

Modelos de plan de
empresa.

•

PC con acceso a
internet.

•

Procesador de textos.•

OU.1 - as actividades e
os procesos básicos que
se realizan nunha
empresa

•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos de
cultura empresarial, e de
comunicación

•

PE.4 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.5 -  o plan financeiro
e analizouse a
viabilidade económica e
financeira do proxecto
empresarial.

•

TO.1 - 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.

•

8,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Creación e posta en marcha dunha empresa 12

4.4.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. NO

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

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. SI

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A clasificación xurídica das empresas 4,011.1 Diferenciar as formas xurídicas de empresa

Trámites para a constitucion dunha empresa 2,022.1 Identificar o proceso para a creación e posta en marcha dunha empresa

nstitucións públicas e privadas relacionadas coa creación de
empresas

1,033.1 Localizar fontes de información e asesoramiento financeiras e legais para
a creación e posta en marcha dunha empresa.

Axudas e subvencións 1,044.1 Localizar axudas e subvencións para a posta en marcha do proxecto

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

4,055.1 Elaborar o plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites de
constitución e axudas e subvencións aplicables.

12TOTAL

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 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - o concepto de innovación e a súa
relación co progreso da sociedade e o
aumento no benestar dos individuos.

•

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.2 - a influencia na actividade empresarial
das relacións coa clientela, con provedores,

•

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

PE.3 - o concepto de persoa empresaria,
así como os requisitos que cómpren para
desenvolver a actividade empresarial.

•

S 5 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.

LC.1 - as formas xurídicas da empresa•

S 5 CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector das
instalacións eléctricas e automáticas.

PE.4 - a importancia das empresas de
economía social no sector das instalacións
eléctricas e automáticas.

•

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

OU.1 - o grao de responsabilidade•

S 5 CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. OU.2 - o tratamento fiscal•

S 5 CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha
pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

TO.1 - os trámites esixidos pola lexislación
para a constitución

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

TO.2 - as vías de asesoramento e xestión
administrativa externas

•

S 5 CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de
empresas de instalacións eléctricas e automáticas tendo en conta a súa localización.

PE.5 - axudas e subvencións•

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

OU.3 - no plan de empresa información
relativa á elección da forma xurídica, os
trámites

•

S 5 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coas
instalacións eléctricas e automáticas, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario f

OU.4 - as obrigas fiscais•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

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

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresario.

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

 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.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas.

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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A clasificación xurídica das
empresas  - Diferenciar as
formas xurídicas de
empresa

A  profesor/a
introducirá os
conceptos de cultura
empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa,
empregando un
exemplo.

• O alumnado, en
parellas, empregando
un buscador de internet
ampliará a  información
sobre eles e porá un
exemplo baseándose
nalgunha empresa
recoñecida.

• Informe.• Apuntes•

PC con acceso a
internet

•

 Procesador textos.•

Páxinas web de
interese

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 - o grao de
responsabilidade

•

OU.2 - o tratamento
fiscal

•

OU.3 - no plan de
empresa información
relativa á elección da
forma xurídica, os
trámites

•

OU.4 - as obrigas fiscais•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade e o aumento
no benestar dos
individuos.

•

PE.2 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores,

•

PE.3 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.4 - a importancia das
empresas de economía
social no sector das
instalacións eléctricas e
automáticas.

•

PE.5 - axudas e
subvencións

•

TO.1 - os trámites
esixidos pola lexislación
para a constitución

•

TO.2 - as vías de
asesoramento e xestión
administrativa externas

•
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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)

2,0Trámites para a
constitucion dunha empresa
- Identificar o proceso para
a creación e posta en
marcha dunha empresa

A  profesor/a explica os
diferentes elementos
que inciden na función
de compras da
empresa, en particular,
o relativo á xestión de
almacén e ás relacións
cos provedores.

•

A profesor/a explica
brevemente a xestión
de recursos humanos
na empresa.

•

Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e cas
prácticos sinxelos
relativos á función de
compras na empresa.

•

Os alumnos buscaran
información na rede
sobre a externalización
ou subcontratación de
servizos e farán unha
relación de funcións
dunha empresa do
sector da electricidade
nas que se pode optar
pola externalización.

•

Os alumnos describen
brevemente o proceso
de compras e a xestión
de persoal nunha
empresa do sector da
electricidade.

•

Informe sobre la xestión
de recursos e a
extemalización de
servicios.

•

Cuestionario resolto.•

PC con internet.•

Procesador de textos•

Apuntes•

Fotocopias•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 - o grao de
responsabilidade

•

OU.2 - o tratamento
fiscal

•

OU.3 - no plan de
empresa información
relativa á elección da
forma xurídica, os
trámites

•

OU.4 - as obrigas fiscais•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade e o aumento
no benestar dos
individuos.

•

PE.2 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores,

•

PE.3 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.4 - a importancia das
empresas de economía
social no sector das
instalacións eléctricas e
automáticas.

•

PE.5 - axudas e
subvencións

•

TO.1 - os trámites
esixidos pola lexislación
para a constitución

•

TO.2 - as vías de
asesoramento e xestión
administrativa externas

•
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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)

1,0nstitucións públicas e
privadas relacionadas coa
creación de empresas  -
Localizar fontes de
información e
asesoramiento financeiras e
legais para a creación e
posta en marcha dunha
empresa.

A  profesor/a
completará a listaxe de
institucións públicas e
privadas  relacionadas
coa
creación de empresas.

• Utilizando un buscador,
os alumnos localizarán
diversas institucións
públicas e privadas
relacionadas coa
creación de empresas,
principalmente de
ámbito local, provincial
e autonómico.
Posteriormente, o
alumnado elaborará un
informe sobre
institucións públicas e
privadas para a
creación de empresas,
que será exposto no
grupo clase.

• Listaxe de institucións
relacionadas coa
creación de empresas

• Fotocopias•

Procesador textos.•

PC con acceso a
internet

•

Apuntes facilitados pola
profesor/a

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 - o grao de
responsabilidade

•

OU.2 - o tratamento
fiscal

•

OU.3 - no plan de
empresa información
relativa á elección da
forma xurídica, os
trámites

•

OU.4 - as obrigas fiscais•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade e o aumento
no benestar dos
individuos.

•

PE.2 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores,

•

PE.3 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.4 - a importancia das
empresas de economía
social no sector das
instalacións eléctricas e
automáticas.

•

PE.5 - axudas e
subvencións

•

TO.1 - os trámites
esixidos pola lexislación
para a constitución

•

TO.2 - as vías de
asesoramento e xestión
administrativa externas

•
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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)

1,0Axudas e subvencións  -
Localizar axudas e
subvencións para a posta
en marcha do proxecto

Utilizando un buscador,
os alumnos localizarán
diversas axudas e
subvencións
relacionadas coa
creación de empresas,
principalmente de
ámbito autonómico. O
alumno elaborará un
informe sobre axudas e
subvencións para a
creación de empresas
e, no seu caso, as
incorporará ao seu plan
de empresa.

• Listaxe de  subvencións
relacionadas coa
creación de empresas

• Apuntes facilitados pola
profesor/a.

•

Procesador texto•

Páxinas web de
interese

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 - o grao de
responsabilidade

•

OU.2 - o tratamento
fiscal

•

OU.3 - no plan de
empresa información
relativa á elección da
forma xurídica, os
trámites

•

OU.4 - as obrigas fiscais•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade e o aumento
no benestar dos
individuos.

•

PE.2 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores,

•

PE.3 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.4 - a importancia das
empresas de economía
social no sector das
instalacións eléctricas e
automáticas.

•

PE.5 - axudas e
subvencións

•

TO.1 - os trámites
esixidos pola lexislación
para a constitución

•

TO.2 - as vías de
asesoramento e xestión
administrativa externas

•

- 27 -



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)

4,0Plan de empresa: elección
da forma xurídica,
constitución e axudas e
subvencións aplicables.sa:
elección da forma xurídica,
trámites administrativos, e
xestión de axudas e
subvencións.  - Elaborar o
plan de empresa: elección
da forma xurídica, trámites
de constitución e axudas e
subvencións aplicables.

Análise das vantaxes e
as desvantaxes de
cada unha das formas
xurídicas en relación
coa propia idea de
negocio.

•

Para cada plan de
empresa, e utilizando
os criterios establecidos
para a elección da
forma xurídica,
tomarase unha decisión
xustificada sobre a
forma xurídica a
adoptar.

•

Segundo a elección
anterior, describiranse
os trámites de
constitución necesarios.

•

endo en conta o tipo de
empresa, buscarase
alomenos unha axuda
ou subvención aplicable
de ámbito autonómico
para a constitución da
empresa.

•

Plan de empresa
parcial.

• Apuntes facilitados
profesor/a

•

Plan de empresa
parcial.

•

Páxinas web de
interese

•

Procesador textos•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 - o grao de
responsabilidade

•

OU.2 - o tratamento
fiscal

•

OU.3 - no plan de
empresa información
relativa á elección da
forma xurídica, os
trámites

•

OU.4 - as obrigas fiscais•

PE.1 - o concepto de
innovación e a súa
relación co progreso da
sociedade e o aumento
no benestar dos
individuos.

•

PE.2 - a influencia na
actividade empresarial
das relacións coa
clientela, con
provedores,

•

PE.3 - o concepto de
persoa empresaria, así
como os requisitos que
cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.

•

PE.4 - a importancia das
empresas de economía
social no sector das
instalacións eléctricas e
automáticas.

•

PE.5 - axudas e
subvencións

•

TO.1 - os trámites
esixidos pola lexislación
para a constitución

•

TO.2 - as vías de
asesoramento e xestión
administrativa externas

•

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

N.º Título da UD Duración

5 Xestión financeira 17

4.5.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. NO

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

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)

As fontes de financiamento 2,011.1 Diferenciar as fontes de financiamento da empresa

A contabilidade da empresa 6,022.1 Elaborar documentos contables e interpretar a información que

A análise económico-financeira 4,033.1 Analizar a estrutura económico financeira dunha empresa

Plan de empresa: fontes de financiamento e viabilidade 5,044.1 Elaborar o plan de empresa: necesidades de investimento, fontes
definanciamento accesibles e viabilidade económico-financeira do proxecto

17TOTAL

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 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 -  o concepto de innovación•

S 5 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.2 - os principais compoñentes do
contorno xeral que rodea a empresa

•

S 5 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.

LC.1 - as formas xurídicas da empresa•

S 30 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 - os conceptos básicos de
contabilidade, así como as técnicas de
rexistro da información contable: activo,
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e
contas anuais.

•

S 20 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 - as técnicas básicas de análise da
información contable, en especial no
referente ao equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia, á

•

S 30 CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

OU.1 -  plan financeiro e analizouse a
viabilidade económica e financeira do
proxecto

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

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

 Formas xurídicas das empresas.

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

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)

2,0As fontes de financiamento
- Diferenciar as fontes de
financiamento da empresa

Explicación das
diferentes fontes de
financiamento, xa sexa
fontes da propia
empresa ou fontes
alleas.

• Cuestionario con
preguntas teóricas e
supostos prácticos.

•

Procura en internet. O
alumnado,  procurará
en diversas páxinas
web información sobre
diversos produtos
financeiros indicados
pola profesora,
elaborará un informe
que será exposto na
clase.

•

Informe sobre produtos
financeiros.

•

Cuestionario resolto.•

Páxinas web de
interese.

•

Apuntes•

PC con acceso a
internet

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 -  plan financeiro e
analizouse a viabilidade
económica e financeira
do proxecto

•

PE.1 -  o concepto de
innovación

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos
básicos de contabilidade,
así como as técnicas de
rexistro da información
contable: activo, pasivo,
patrimonio neto,
ingresos, gastos e
contas anuais.

•

PE.4 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no referente ao
equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia,
á

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A contabilidade da empresa
- Elaborar
documentos contables e
interpretar a información
que facilitan.

A profesor/a fai unha
aproximación aos
conceptos contables
dunha empresa
partindo do patrimonio
dun particular: concepto
de patrimonio,
patrimonio neto, activo
e pasivo, e o aplica ao
patrimonio dunha
empresa.

•

Explicación por parte
da profesora de como
se estrutura un
balance, diferenciando
os grandes bloques:
activo, activo non
corrente, activo
corrente, pasivo, pasivo
non corrente, pasivo
corrente e patrimonio
neto ou neto
patrimonial.

•

A profesor/a comentará
a posible existencia de
desfases de tesourería
no ciclo económico
financeiro dunha
empresa, pola
diferenza temporal
entre o momento de
pago e o momento de
cobro.

•

Como parte do
apartado ¿Coidado na
elaboración da
documentación
financeira?, a profesora
recordará as normas de
redondeo dos decimais
dos euros no sistema
monetario español e
comentará as
normasde presentación
dos documentos
contables.

•

raballo  en parellas:
Representación de
balances: partindo de
diferentes supostos
presentados pola
profesora, os alumnos
terán que estruturar o
balance de diferentes
negocios. A ser posible,
algún dos exercicios
amosará unha situación
de inestabilidade
financeira. Para
resolver algúns
supostos utilizarase
unha folla de cálculo.

•

Traballo en parellas:
Cálculo de resultados:
partindo de diferentes
supostos presentados
polo profesor, os
alumnos terán que
calcular o resultado
(perda ou ganancia) do
negocio. Para resolver
algúns supostos
utilizarase unha folla de
cálculo.

•

A profesor/a explica
como calcular o
resultado da actividade
do negocio, o concepto
de ingresos e de
gastos, e a súa
representación na
conta de perdas e
ganancias.

•

Traballo en parellas:
Elaboración de
presupostos de
tesourería.
Acompañarase modelo
para elaborar o
presuposto de
tesourería. Logo
utilizarase unha folla de
cálculo.

•

uestionario con
preguntas teóricas e
supostos prácticos.

•

Cuestionarios resoltos.•

Balances, contas de
resultados e
presupostos de
tesorería
confeccionados.

•

Apuntes.•

Esquemas do balance
e contas de resultado.

•

Follas de cálculo para
cumplimentar balances,
contas de resultado e
presupostos de
tesorería.

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 -  plan financeiro e
analizouse a viabilidade
económica e financeira
do proxecto

•

PE.1 -  o concepto de
innovación

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos
básicos de contabilidade,
así como as técnicas de
rexistro da información
contable: activo, pasivo,
patrimonio neto,
ingresos, gastos e
contas anuais.

•

PE.4 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no referente ao
equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia,
á

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A análise
económico-financeira  -
Analizar a estrutura
económico financeira dunha
empresa

A profesor/a  comenta o
equilibrio cuantitativo
do balance e explica as
diferentes situacións de
equilibrio financeiro.

•

Dedución razoada dos
cocientes financeiros
de solvencia, liquidez e
rendibilidade da
empresa.

•

Explicación do fondo de
manobra, tanto dende a
perspectiva do corto
prazo como dende o
longo prazo.

•

Análise
económicofinanceira
dos balances
elaboracos na
actividade anterior:
Análise do equilibrio da
estrutura financeira.
Cálculo do fondo de
manobra. Cálculo dos
cocientes financeiros
de solvencia, liquidez e
rendibilidade.

•

Cuestionario con
preguntas teóricas e
supostos prácticos.

•

Análise económico
financeria dos balances
da actividade anterior.

•

Formato  de Plan de
tesourería.

•

Cuestionario resolto.•

Apuntes.•

Folla de calculo•

Fotocopias•

Material facilitado
profesora

•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 -  plan financeiro e
analizouse a viabilidade
económica e financeira
do proxecto

•

PE.1 -  o concepto de
innovación

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos
básicos de contabilidade,
así como as técnicas de
rexistro da información
contable: activo, pasivo,
patrimonio neto,
ingresos, gastos e
contas anuais.

•

PE.4 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no referente ao
equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia,
á

•

5,0Plan de empresa: fontes de
financiamento e viabilidade
- Elaborar o plan de
empresa: necesidades de
investimento, fontes
definanciamento accesibles
e viabilidade económico-
financeira do proxecto

Explicación da
profesor/a sobre o
concepto e  contido do
plan financeiro,
insistindo no carácter
de previsión e a
importancia do plan de
investimento e plan de
tesourería.

• Elaboración do plan de
investimento do
proxecto empresarial.

•

Cálculo do plan de
gastos iniciais e
durante os tres
primeiros anos
deactividade.

•

Elección de fontes de
financiamento
accesibles.

•

Obtención de
conclusións, mediante
un informe, sobre a
viabilidade económico
financeira do proxecto.

•

Plan financeiro.•

 Análise da viabilidade
do proxecto
empresarial.

•

Material facilitado pola
profesor/a.

•

   Excel.•

Fotocopias•

LC.1 - as formas
xurídicas da empresa

•

OU.1 -  plan financeiro e
analizouse a viabilidade
económica e financeira
do proxecto

•

PE.1 -  o concepto de
innovación

•

PE.2 - os principais
compoñentes do
contorno xeral que rodea
a empresa

•

PE.3 - os conceptos
básicos de contabilidade,
así como as técnicas de
rexistro da información
contable: activo, pasivo,
patrimonio neto,
ingresos, gastos e
contas anuais.

•

PE.4 - as técnicas
básicas de análise da
información contable, en
especial no referente ao
equilibrio da estrutura
financeira e á solvencia,
á

•

17,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión administrativa 14

4.6.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. NO

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

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

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Documentación empresarial 8,011.1 dentificar a principal documentación das empresas relacionadas coa
compravenda e o pagamento, e formalizar esa documentación

Obrigas fiscais 6,022.1 Identificar os impostos que gravan a actividade empresarial e o
calendario fiscal.

14TOTAL

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 10 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - o concepto de innovación•

S 10 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 -  impacto ambiental da actividade
empresarial

•

S 10 CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector das
instalacións eléctricas e automáticas.

OU.1 - a importancia das empresas de
economía social

•

S 50 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coas
instalacións eléctricas e automáticas, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario f

PE.3 - as obrigas fiscais (declaración
censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e
dunha mediana empresa

•

S 20 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.4 - corrección, mediante procesos
informáticos, a documentación básica de
carácter comercial e contable

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
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Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

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

 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.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: 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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Documentación empresarial
- dentificar a principal
documentación das
empresas relacionadas coa
compravenda e o
pagamento, e formalizar
esa documentación

A  profesor/a,
interactuando co
alumnado, explicará o
proceso de compra
venda na empresa

•

A profesor/a,  entregará
un esquema dos
documentos de
compra-venda no que
se incluirá o concepto e
principais
características de cada
un deles, así coma o
contido mínino da
factura.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario que
inclúe preguntas
teóricas e casos
prácticos que consisten
na cumplimentación
dos diferentes
documentos estudados.
Para a
cumplimentación de
facturas poderá
empregarse unha folla
de cálculo.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario que
inclúe preguntas
teóricas e completará
os casos prácticos
resoltos na tarefa
anterior ao
cumplimentar os
documentos de
pagamento
correspondentes.

•

Cuestionarios resoltos.•

Documentos de
compra-venda e de
pagamento
cumplimentados.

•

Modelos de
documentos de
compravenda e de
pagamentos.

•

Apuntes. Esquema dos
documentos de
compravenda.

•

 Folla de cálculo.•

Internet•

OU.1 - a importancia das
empresas de economía
social

•

PE.1 - o concepto de
innovación

•

PE.2 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

PE.3 - as obrigas fiscais
(declaración censual,
IAE, liquidacións
trimestrais, resumes
anuais, etc.) dunha
pequena e dunha
mediana empresa

•

PE.4 - corrección,
mediante procesos
informáticos, a
documentación básica
de carácter comercial e
contable

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Obrigas fiscais
- Identificar os impostos que
gravan a actividade
empresarial e o calendario
fiscal.

A profesor/a entregará
un esquema cos
diferentes impostos que
gravan a actividade
empresarial, indicando
para cada un deles o
suxeito pasivo, o feito
impoñible, a base
impoñible e o tipo de
gravame, así coma
outros elementos de
interese.

• Os alumnos respostan
a un cuestionario sobre
ás obrigas fiscais da
empresa.

•

Os alumnos coa
información facilitada
pola páxina web da
axencia tributaria,
confeccionará o
calendario fiscal dunha
empresa de perrucaría
ou estérica, en función
da forma xurídica que
elixirá a profesora.
Posteriormente
entregarán o calendari
fiscal confeccionado á
profesora para a súa
valoración.

•

Calendario fiscal.•

Cuestionario resolto.•

PC con internet.•

Esquema de impostos
e obrigas fiscais da
empresa.

•

Web da Axencia
Tributaria.

•

OU.1 - a importancia das
empresas de economía
social

•

PE.1 - o concepto de
innovación

•

PE.2 -  impacto
ambiental da actividade
empresarial

•

PE.3 - as obrigas fiscais
(declaración censual,
IAE, liquidacións
trimestrais, resumes
anuais, etc.) dunha
pequena e dunha
mediana empresa

•

PE.4 - corrección,
mediante procesos
informáticos, a
documentación básica
de carácter comercial e
contable

•

14,0TOTAL
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CONTIDOS MÍNIMOS

Son mínimos esixibles  para alcanzar a avaliación positiva os seguintes:

-A iniciativa e a creatividade.

-A cultura emprendedora.

-Actividades emprendedoras no sector profesional específico.

-A idea de negocio para o proxecto empresarial

-Estructura do proxecto empresarial

-Os compoñentes do contorno xeral (tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural)

-Relación coa clientela, proveedores, administracións públicas, con entidades financieiras e coa competencia).

-A responsabilidade social das empresas

-Cultura empresarial, comunicación e imaxen corporativa.

-As formas xurídicas

-A fiscalidade da empresa

-As características do sector produtivo

-Os compoñentes do mercado

-Influencia das relación externas da empresa

-O valor social da empresa

-O proceso produtivo

-As principais contas e documentos contables

-A rendibilidad económica-financeira.

-O Plan económico-financeiro

-Viabilidade

-As canles de distribución

-As técnicas de promoción

-O produto e o prezo

-Documentación da xestión da compravenda

-Plan  de empresa

Estes contidos mínimos deberán ser interiorizados e levados á práctica na elaboración do Plan de Empresa que será imprescindible para a

superación deste módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos

A cualificación da avaliación será un número enteiro entre 1 e 10.

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5.

O 10% da nota dependerá da actitude, valorándose tanto a defensa oral do proxecto de empresa que deberá facerse como mínimo unha vez ao

trimestre, como o comportamento e motivación manifestados durante os traballos na clase e en grupo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O 70% da nota corresponde ao plan de empresa, que será cualificado numéricamente nunha escala de 0 a 10. Deberá entregarse por escrito o

plan de empresa na data sinalada, en formato electrónico e pendurado na aula virtual ou do xeito que requira a profesora.

O 20% da nota atribúeselle a lecturas relacionadas coa temática do módulo e posterior comentario da mesma.

Sendo a nota final a suma das tres porcentaxes (tendo en conta que como mínimo hase de obter a media dun cinco nas lecturas e no plan de

empresa, para poder avaliar a actitude).

É preciso ter en conta que un 10% das faltas de asistencia supón a perda de dereito a avaliación contínua, polo que nestes casos o alumnado será

avaliado e cualificado nunha proba extraordinaria realizada a finais de curso e que ven detallada no apartado 6.b) desta programación.

Os criterios de avaliación como norma xeral tratarán de ser obxectivos, claros e explícitos. Así pois, os criterios de cualificación de cada unha das

probas e/ou traballos virán recollidos no enunciado para que sexan de público coñecemento dende o primeiro momento de enfrentarse á tarefa.

Non obstante o anterior, na opinión de quen subscribe, o proceso de ensino-aprendizaxe así como o de avaliación son actividades nas que é

imposible abstraerse da interacción dos suxeitos; docente e alumnado. A cuestión que se aborda neste apartado non é a obtención a toda costa da

máis pura e aséptica obxectividade, se non de reducir a arbitrariedade e fomentar a transparencia no proceso de ensinanza-aprendizaxe, no

proceso de avaliación e na función de cualificar.

Así pois, neste módulo de empresa e Iniciativa Emprendedora, ademáis dos criterios obxectivos, hanse ter en conta como criterios de avaliación

subxectiva os seguintes:

o Producción de procesos reflexivos demostrando innovación e creatividade.

o Comprensión dos contidos a través da aplicación a casos reais ou simulados dos coñecementos teórico- prácticos.

o Puntualidade na entrega dos traballos.

o Participación e relación no entorno de traballo.

o Mantemento e cumprimento das normas de orde e seguridade e hixiene.

o Puntualidade e asistencia a clase.

o Evolución positiva do alumno/a

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

Para os/as alumnos/as que non acaden os mínimos sinalados na presente programación, farase un exame final, que constará de preguntas

teóricas e casos prácticos relativos ao contidos impartidos en todas as unidades didácticas, debendo cada alumno/a respostar unicamente ás que

corresponden as partes non superadas, e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.

Para os alumnos que non accedan á FCT e non teñan superado o módulo, desenvolveranse sesións de recuperación, nas que se realizarán

actividades teóricas e prácticas, e se resolverán as dúbidas dos/as alumnos/as. Durante o período de recuperación realizarase unha ou varias

probas escritas, sempre que as actividades programadas e realizadas polos/as alumnos/as non fosen suficientes para comprobar que se

alcanzaron os resultados de aprendizaxe especificados na programación deste módulo. Igualmente, se revisará e entregará, no seu caso, o plan

de empresa.

 Para a realización destas actividades de recuperación, os alumnos asistirán ao centro dúas sesións semanais no terceiro trimestre do curso, para

a corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas.

- 37 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

As actividades de recuperación programadas son as seguintes:

a) Realización e explicación dun esquema dos contidos básicos de cada unidade de traballo.

b) Resposta a cuestionarios relativos aos contidos fundamentais de cada unidade

c) Resolución de casos prácticos todos.

d) Un exame de cada unidade.

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

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levarase a cabo unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de

preguntas teóricas e casos prácticos. Igualmente, esixiráselle a presentación do plan de empresa, co contido e estructura similar ao que tiveron

que presentar os seus compañeiros ao longo do curso.

Neste caso o exame terá un valor do 60% e o Plan de Empresa dun 20%, sendo a nota máxima que se pode acadar dun 8.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.

Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto ós contidos que integran o módulo EIE.¿.  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais.

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

- o fomento do espíritu emprendedor.

- O traballo en equipo, ao elaborar deste xeito o plan de empresa, a eo realizar tamén en equipo moitas das actividades programadas.

- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.

Trataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

- Educación para a paz.

- Educación para a saúde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Mesa redonda sobre emprendedores

- Visita a inditex ou a outra empresa do sector para coñecer a organización ou outro aspecto da xestión empresarial.

- Xornadas sobre innovación empresarial impartidas no centro ou nalgún organismo ou institución relacionado coa actividade empresarial.

- 39 -




