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1. Identificación da programación  
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

36018677 IES LUIS SEOANE PONTEVEDRA 2011-2012 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 
Familia profesional Código do 

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

ADG Administracion e xestion CS04001 ADMINISTRACIÓN E FINANZAS SUPERIOR ORDINARIO 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 
MP/UF Nome Curso Sesións 

semanais 
Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

CS0065 PROXECTO EMPRESARIAL 2º 9 165 198 

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

Profesorado responsable 

Elaboración Francisco Álvarez Pérez 

Impartición Francisco Álvarez Pérez  

 

 
Rexenerar co cursor no índice e premendo F9 (actualizar campos) 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás caracte-
rísticas do ámbito produtivo 

A estrutura empresarial do entorno produtivo está formada fundamentalmente por pequenas e medianas empresas do sector servizos nas que se 
realizan todas as funcións de carácter administrativo, polo que o currículo adaptase ás necesidade deste tipo de empresas. 
 
 

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 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

1 Análise da economía galega no contexto español 
Evolución do PIB xeral e por sectores económicos, ocupa-
ción e paro, emprego por sectores. Tecido empresarial. 
Dinamismo empresarial ee actividade emprendedora. 

28 

2 Busca e maduración de ideas de negocio e elabo-
ración do plan de empresa. 

Busca, selección, maduración e avaliación de ideas de 
negocio. 
Necesidade do plan de empresa 
Fases de elaboración 

15 

3 Análise e diagnóstico da situación Análise do contorno xeral  específico do sector económico e 
do mercado. 30 

4 O plano de marketing Os obxectivos de marketing e o marketing mix da empresa. 20 

5 O plano de produción ou prestación dos servizos Descrición do producto ou servizo, dos equipamentos e do 
proceso de fabricación ou prestación 15 

6 O plano de recursos humanos e a  organización 
interna 

As decisións de recursos humanos: postos, perfís, organiza-
ción, política salarial. 15 

7 O plano xurídico e fiscal Formas xurídicas,. trámites legais e marco legal específico. 15 

8 O plano económico e financeiro Estudio da viabilidade económica e financeira da empresa 45 

9 O resumo executivo e a presentación do proxecto Resumo e presentación pública do proxecto 15 

TOTAL 198 
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4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. Análise da economía galega no contexto español 

4.1.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 Análise da economía galega no contexto español 28 

4.1.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Analiza-los trazos estructurais e conxunturais da economía galega, identificando as distintas actividades que correspon-
den a cada sector económico e valorando a importancia relativa de cada un deles. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.1.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, contidos 
e  actividades que se desenvolverán e a temporaliza-
ción establecida 

 

 Recoller, seleccionar e interpretar datos sobre a poboación 
en España e en Galicia 

2  Recollida, selección e interpretación de  datos 
sobre a poboación en España e en Galicia 

 

 Recoller, seleccionar e interpretar datos sobre a economía 
en España e en Galicia 

3  Recollida, selección e interpretación de datos sobre 
a economía en España e en Galicia 

 

 Recoller, seleccionar e interpretar datos sobre a estructura 
empresarial en España e en Galicia 

4  Recollida, selección e interpretación de datos sobre 
a estructura empresarial en España e en Galicia 

 

 Recoller, seleccionar e interpretar datos sobre o dinamismo 
empresarial en España e en Galicia 

5  Recollida, selección e interpretación de sobre o 
dinamismo empresarial en España e en Galicia 

 

 Recoller, seleccionar e interpretar datos sobre os empren-
dedores en España e en Galicia 

6  Recollida, selección e interpretación de datos sobre 
os emprendedores en España e en Galicia 

 

Total 28 

4.1.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a poboa-
ción en España e en Galicia 

 Presentación da ficha 
 Cuestionario 

S 
20% 

 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a econo-
mía en España e en Galicia 

 Presentación da ficha 
 Cuestionario 

S 
20% 

 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a estrutura 
empresarial en España e en Galicia 

 Presentación da ficha 
 Cuestionario 

S 
20% 

 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre o dinamis-
mo empresarial en España e en Galicia 

 Presentación da ficha 
 Cuestionario 

S 
20% 

 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre os em-
prendedores en España e en Galicia 

 Presentación da ficha 
 Cuestionario 

S 
20% 
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4.1.e Contidos 

Contidos 

 Censos de poboación 
 Densidade de poboación 
 Pirámides de Poboación 
 Evolución trimestral do PIB 
 O PIB por sectores económicos 
 O emprego por sectores económicos 
 Taxa de actividade e taxa de paro 
 A construción de vivendas 
 O VEB por sectores 
 O VEB por provincias: especialización provincial 
 As empresas en España e en Galicia 
 O emprego na empresa española e galega 
 Altas e baixas de empresas por tamaños de empresa, expresado en porcentaxes.  
 Altas e baixas de empresas por forma xurídica das empresas, expresado en porcentaxes. 
 Emprendedor ou traballador por conta allea 
 Motivación do emprendedor 
 Vantaxes e inconvenientes de emprender 
 As habilidades dos emprendedores 
 Causas do fracaso emprendedor 

 

4.1.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web do Instituto Nacional de estatística e do Instituto 
Galego de estatística 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, individualmente, recollerán da internet a información que servirá para 
completar unha ficha por cada actividade. 
Cada actividade será exposta por un alumno ou un grupo de alumnos. Para esta 
exposición cada actividade poderá subdividirse en outras. 
 
Na actividade referente ós emprendedores, ademais da recollida de datos proporase 
un debate sobre vantaxes e inconvenientes no contexto actual. Intentarase tamén a 
presenza dalgún emprendedor durante unha sesión de clase. 
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4.2 Unidade didáctica 2. Busca e maduración de ideas de negocio e elaboración 
do plan de empresa 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 Busca e maduración de ideas de negocio e elaboración do plan de empresa 15 

4.2.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Avalia-la viabilidade dunha idea de negocio, detectando as necesidades do contorno mediante o estudio de mercado e 
análise do sector. 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto da posta en marcha dunha idea de 
negocio 

 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Consultar diversas fontes de ideas de negocio 1 Consulta na internet de varias fontes de ideas  

 Seleccionar e madurar algunha idea de negocio 2 Maduración de algunha das ideas seleccionadas  

 Avaliar unha idea de negocio 3 Avaliación da idea de negocio  

 Planificar a elaboración do plan de empresa 4 Planificación e temporalización das diversas fases 
de elaboración do plan de empresa 

 

 Identificar os principais recursos a disposición do empren-
dedor 

5 Os recursos no meu entorno  

Total 15 

4.2.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Consultáronse diversas fontes de ideas de negocio  Lista observación N 20% 

 Seleccionouse e madurouse algunha idea de negocio  Presentación da idea S 30% 

 Avaliouse algunha idea de negocio  Presentación da idea S 40% 

 Planificouse a elaboración do plan de empresa  Cuestionario S 10% 
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4.2.e Contidos 

Contidos 

 Itinerario do emprendedor 
 Creatividade e innovación 
 Fontes de ideas 
 Maduración de ideas 
 Avaliación de ideas 
 Necesidade do plan de empresa 
 Un modelo de plan de empresa 
 Guión detallado do Plan de empresa 
 Fases de elaboración do plan de empresa 
 Recursos para o emprendedor 

4.2.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán da internet a informa-
ción que servirá para completar unha ficha coa descrición da idea seleccionada, que 
previamente foi madurada, avaliada. 
A idea seleccionada será exposta polo grupo de alumnos que vai realizar o plan de 
empresa. O grupo terá como máximo 3 alumnos. 
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4.3 Unidade didáctica 3. Análise e diagnóstico da situación 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 Análise e diagnóstico da situación 30 

4.3.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Avalia-la viabilidade dunha idea de negocio, detectando as necesidades do contorno mediante o estudio de mercado e 
análise do sector. 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Analizar o entorno xeral dende o punto de vista económico, 
demográfico, sociocultural, tecnolóxico. 

2 Análise do entorno xeral  

 Realizar a análise do sector productivo 3 Radiografía do sector  

 Realizar a análise do mercado e dos clientes 4 Análise do mercado e dos clientes  

 Realizar a análise da competencia 5 Análise da competencia  

 Realizar a análise dos provedores 6 Análise dos provedores  

 Realizar a análise DAFO 7 Análise DAFO  

Total 30 

4.3.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Analizouse o entorno xeral dende o punto de vista económico, demográ-
fico, sociocultural, tecnolóxico. 

 Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

 Realizouse a análise do sector produtivo  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Realizouse a análise do mercado e dos clientes  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

 Realizouse a análise da competencia  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

 Realizouse a análise dos provedores  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Realizouse a análise DAFO  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

A valoración do traballo realizado é conxunta para o grupo de alumnos que elaboran cada plan de empresa. 
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4.3.e Contidos 

Contidos 

 Análise do entorno xeral 
o Factores demográficos 
o Factores económicos 
o Factores socioculturais 
o Factores físicos e de infraestructura 
o Factores legais e políticos 

 Radiografía do sector 
 Análise do mercado e dos clientes 
 Análise da competencia 
 Análise dos provedores 
 Análise DAFO 

4.3.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Apuntes do profesor 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia, do Instituto Nacional de estatística e 
do Instituto galego de estatística 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.4 Unidade didáctica 4. O Plano de marketing 

 

4.4.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 O plano de marketing 20 

 

4.4.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Definir un proxecto empresarial concreto, identificando os principais aspectos determinantes e describindo os elementos 
que o compoñen, así como a interrelación entre eles. 

N 

 

4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Describir o posicionamento da empresa 2 Descrición  do Posicionamento e diferenciación da 
idea de negocio 

 

 Describir os obxectivos do plan de marketing 3 Descrición  dos Obxectivos do plano de marketing  

 Describir a estratexia do produto ou servizo 4 Descrición  da Estratexia de producto ou servizo  

 Describir a estratexia de prezo  5 Descrición  da Estratexia de prezo   

 Describir a estratexia de distribución  6 Descrición  da Estratexia de distribución   

 Describir a estratexia de comunicación 7 Descrición  da Estratexia de comunicación  

 Describir a localización da empresa 8 Descrición  da Localización da empresa  

Total 20 
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4.4.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describiuse o posicionamento da empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 
 

 Describiuse os obxectivos do plan de marketing  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 
 

 Describiuse a estratexia do produto ou servizo  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 
 

 Describiuse a estratexia de prezo   Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 
 

 Describiuse a estratexia de distribución   Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Describiuse a estratexia de comunicación  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Decidiuse a localización da empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 

4.4.e Contidos 

Contidos 

 Segmentos de mercado e posicionamento 
 Obxectivos de marketing  
 Estratexias de marketing mix  
 Estratexias de producto  
 Estratexias de prezo  
 Estratexias de distribución  
 Estratexias de comunicación  
 A localización do negocio  

 

4.4.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.5 Unidade didáctica 5. O plano de produción ou prestación dos servizos 

 

4.5.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 O plano de produción ou prestación dos servizos 15 

 

4.5.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Definir un proxecto empresarial concreto, identificando os principais aspectos determinantes e describindo os elementos 
que o compoñen, así como a interrelación entre eles. 

N 

 Avalia-la viabilidade do proxecto, determinando o sistema e volume de producción, o investimento, o financiamento, a 
organización interna, os custos de producción e a previsión de resultados. 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Describir o equipamento instalacións e subministracións 2 Descrición do equipamento instalacións e subminis-
tracións 

 

 Describir o proceso de fabricación ou de prestación do 
servizo 

3 Descrición do proceso de fabricación ou de presta-
ción do servizo 

 

 Describir o aprovisionamento e xestión do almacén 4 Descrición do aprovisionamento e xestión do 
almacén 

 

 Describir o proceso de control de calidade e innovación 5 Descrición do proceso de control de calidade e 
innovación 

 

Total 15 
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4.5.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describiuse o equipamento instalacións e subministracións  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 25% 

 Describiuse o proceso de fabricación ou de prestación do servizo  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 25% 

 Describiuse o aprovisionamento e xestión do almacén  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 25% 

 Describiuse o proceso de control de calidade e innovación  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 25% 

 

4.5.e Contidos 

Contidos 

 Equipamento instalacións e subministracións 
 Proceso de fabricación ou de prestación do servizo 
 Aprovisionamento e xestión do almacén 
 Control de calidade e innovación 

 

4.5.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.6 Unidade didáctica 6. O plano de recursos humanos e a organización interna 

 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 O plano de recursos humanos e a organización interna 15 

 

4.6.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Definir un proxecto empresarial concreto, identificando os principais aspectos determinantes e describindo os elementos 
que o compoñen, así como a interrelación entre eles. 

N 

 Avalia-la viabilidade do proxecto, determinando o sistema e volume de producción, o investimento, o financiamento, a 
organización interna, os custos de producción e a previsión de resultados. 

N 

 

4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Describir os  recursos humanos necesarios, as súas fun-
cións e responsabilidades 

2 Descrición dos recursos humanos necesarios, as 
súas funcións e responsabilidades 
 

 

 Elaborar o organigrama da empresa 3 Elaboración do organigrama  

 Describir os perfiles dos postos de traballo 4 Descrición dos perfiles dos postos de traballo  

 Describir a política para a selección e a formación de 
persoal 

5 Descrición da política de selección e formación de 
persoal 

 

 Describir a política salarial 6 Descrición da política salarial  

Total 15 
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4.6.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describíronse os  recursos humanos necesarios, as súas funcións e 
responsabilidades 

 Traballo elaborado polo 
alumno 

S 50% 

 Elaborouse o organigrama da empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Describiuse os perfiles dos postos de traballo  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

 Describiuse a política para a selección e a formación de persoal  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Describiuse a política salarial  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 

4.6.e Contidos 

Contidos 

 Recursos humanos necesarios: funcións e responsabilidades 
 Organigrama  
 Perfiles dos postos de traballo 
 Selección e formación de persoal 
 Política salarial 

 

4.6.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.7 Unidade didáctica 7. O plano xurídico e fiscal 

 

4.7.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 O plano xurídico e fiscal 15 

 

4.7.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Identifica-la forma xurídica máis adecuada ó proxecto empresarial e especifica-los trámites legais e actuacións necesa-
rias para a constitución e posta en marcha da empresa. 

S 

 Elaborar e formalizar, utilizando medios ofimáticos, a documentación mercantil, fiscal e laboral, necesaria para a posta en 
funcionamento da empresa. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

4.7.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Analizar as distintas formas xurídicas de empresa e xustifi-
car a forma xurídica elexida 

2 Análise das distintas formas xurídicas de empresa 
e xustificación da forma xurídica elexida 

 

 Describir os trámites de constitución e posta en marcha da 
empresa 

. Descrición dos trámites de constitución e posta en 
marcha da empresa 

 

 Describir a fiscalidade que afecta á empresa  Descrición da fiscalidade que afecta á empresa  

 Describir o marco legal específico da empresa  Descrición do marco legal específico da empresa  

Total 15 

 



Páxina 18 de 27 
 

 

4.7.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Analizáronse as distintas formas xurídicas de empresa e xustificouse a 
forma xurídica elixida 

 Traballo elaborado polo 
alumno 

S 30% 

 Describíronse os trámites de constitución e posta en marcha da empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 30% 

 Describiuse a fiscalidade que afecta á empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 30% 

 Describiuse o marco legal específico da empresa  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 

4.7.e Contidos 

Contidos 

 Formas xurídicas da empresa 
 Trámites de constitución e posta en marcha 
 Fiscalidade da empresa 
 Marco legal específico 

 

4.7.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.8 Unidade didáctica 8. O plano económico e financeiro 

 

4.8.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

8 O plano económico e financeiro 45 

 

4.8.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Avalia-la viabilidade do proxecto, determinando o sistema e volume de producción, o investimento, o financiamento, a 
organización interna, os custos de producción e a previsión de resultados. 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

4.8.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Determinar a inversión necesaria para a posta en marcha 
do proxecto 

2 Cálculo da inversión  

 Determinar a financiación necesaria 3 Cálculo da financiación e busca de subvencións  

 Elaborar un resumo da inversión e a financiación necesaria 4 O cadro de inversión-financiación  

 Elaborar a previsión de vendas 5 Cálculo da previsión de vendas  

 Elaborar a previsión de aprovisionamento 6 Cálculo do aprovisionamento necesario  

 Elaborar a previsión de gastos de persoal 7 Cálculo da previsión de gastos de persoal  

 Elaborar a política de amortizacións 8 A política de amortizacións do inmovilizado  

 Elaborar a previsión dos outros gastos correntes 9 Cálculo dos outros gastos correntes  

 Elaborar a previsión de gastos financeiros 10 Cálculo dos gastos financeiros  

 Elaborar as previsións de resultados 11 Cálculo das previsións de resultados  

 Elaborar a previsión de tesourería 12 Cálculo da evolución prevista da tesourería  

 Elaborar os balances previsionais 13 Cálculo dos balances previsionais  

 Realizar a análise dos balances e dos resultados 14 Análise de balances e resultados  

 Realizar a análise de costes 15 Análise decostes  

 Realizar o cálculo do punto morto 16 Cálculo do punto morto  

Total 45 
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4.8.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Determinouse a inversión necesaria para a posta en marcha do proxecto  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Determinouse a financiación necesaria  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Elaborouse un resumo da inversión e a financiación necesaria  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaborouse a previsión de vendas  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Elaborouse a previsión de aprovisionamento  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaborouse a previsión de gastos de persoal  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaborouse a política de amortizacións  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaborouse a previsión dos outros gastos correntes  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaborouse a previsión de gastos financeiros  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaboráronse as previsións de resultados  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Elaborouse a previsión de tesourería  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Elaboráronse os balances previsionais  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Realizouse a análise dos balances e dos resultados  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Realizouse a análise de costes  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 Realizouse o cálculo do punto morto  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 5% 

 

4.8.e Contidos 

Contidos 

 Inversión necesaria 
o O activo fixo 
o O activo circulante inicial 

 Financiación e subvencións 
o Aportación dos promotores 
o Financiación allea 
o Subvencións 

 Previsión de vendas 
 Previsión de compras e variación de existencias 
 Previsión de gastos de persoal 
 Previsión de amortizacións 
 Previsión de outros gastos  
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Contidos 

 Previsión de gastos financeiros 
 Contas de resultados previsionais 
 Previsión de tesourería 
 Balances previsionais 
 Análise dos balances e resultados previsionais 
 Análise de costes 
 Punto morto 

 

4.8.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de video 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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4.9 Unidade didáctica 9. O resumo executivo e a presentación do proxecto 

 

4.9.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

9 O resumo executivo e a presentación do proxecto 15 

 

4.9.b Capacidades terminais  do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Definir un proxecto empresarial concreto, identificando os principais aspectos determinantes e describindo os elementos 
que o compoñen, así como a interrelación entre eles. 

N 

 

4.9.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Coñecer os obxectivos, os contidos e as actividades da UD 
e situar esta no contexto do plan de empresa 

1 Presentacion da UD indicando os obxectivos, 
contidos e  actividades que se desenvolverán e a 
temporalización establecida 

 

 Elaborar a presentación dos promotores 2 Os currículos dos promotores  

 Elaborar o resumo executivo 3 O resumo executivo  

 Preparar a presentación do proxecto 4 Presentación do proxecto  

Total 15 
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4.9.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Elaborouse a presentación dos promotores  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 10% 

 Elaborouse o resumo executivo  Traballo elaborado polo 
alumno 

S 20% 

 Preparouse e realizouse a presentación do proxecto  Presentación realizada 
polos alumnos 

S 70% 

 

4.9.e Contidos 

Contidos 

 A presentación dos promotores 
 O resumo executivo 
 As presentacións públicas 

 

4.9.f Recursos e método 

Recursos Método 

Aula oficina coa seguinte dotación 
Ordenadores con conexión a internet 
Impresora 
Teléfono 
Arquivadores 
Proxector de vídeo 
Pantalla para proxección 
Software de ofimática 
Diversas web na internet entre as que cabe destacar a 
web de BIC Galicia 

O profesor informa sobre os obxectivos específicos da unidade e as actividades a 
realizar. Informa sobre as fontes de datos e o proceso para seleccionar e interpretar os 
mesmos. 
Os alumnos, xa organizados en grupos de proxecto, recollerán das fontes de datos a 
información que servirá para completar o apartado correspondente do plan de empre-
sa.  
 
O profesor observa e controla o traballo realizado por cada grupo e soluciona dúbidas 
concedendo sempre unha grande autonomía ós alumnos. 
Este apartado do plan de empresa será entregado ó profesor no prazo previamente 
establecido. 
 
Unha vez avaliado, o profesor devolverá o traballo realizado para que o grupo efectúe 
as correccións suxeridas polo profesor. 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a poboación en España e en Galicia 
 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a economía en España e en Galicia 
 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre a estrutura empresarial en España e en Galicia 
 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre o dinamismo empresarial en España e en Galicia 
 Recolléronse, seleccionáronse e interpretáronse datos sobre os emprendedores en España e en Galicia 
 Seleccionouse e madurouse algunha idea de negocio 
 Avaliouse algunha idea de negocio 
 Planificouse a elaboración do plan de empresa 
 Analizouse o entorno xeral dende o punto de vista económico, demográfico, sociocultural, tecnolóxico. 
 Realizouse a análise do sector produtivo 
 Realizouse a análise do mercado e dos clientes 
 Realizouse a análise da competencia 
 Realizouse a análise dos provedores 
 Realizouse a análise DAFO 
 Describiuse o posicionamento da empresa 
 Describiuse os obxectivos do plan de marketing 
 Describiuse a estratexia do produto ou servizo 
 Describiuse a estratexia de prezo  
 Describiuse a estratexia de distribución  
 Describiuse a estratexia de comunicación 
 Decidiuse a localización da empresa 
 Describiuse o equipamento instalacións e subministracións 
 Describiuse o proceso de fabricación ou de prestación do servizo 
 Describiuse o aprovisionamento e xestión do almacén 
 Describiuse o proceso de control de calidade e innovación 
 Describíronse os  recursos humanos necesarios, as súas funcións e responsabilidades 
 Elaborouse o organigrama da empresa 
 Describiuse os perfiles dos postos de traballo 
 Describiuse a política para a selección e a formación de persoal 
 Describiuse a política salarial 
 Analizáronse as distintas formas xurídicas de empresa e xustificouse a forma xurídica elixida 
 Describíronse os trámites de constitución e posta en marcha da empresa 
 Describiuse a fiscalidade que afecta á empresa 
 Describiuse o marco legal específico da empresa 
 Determinouse a inversión necesaria para a posta en marcha do proxecto 
 Determinouse a financiación necesaria 
 Elaborouse un resumo da inversión e a financiación necesaria 
 Elaborouse a previsión de vendas 
 Elaborouse a previsión de aprovisionamento 
 Elaborouse a previsión de gastos de persoal 
 Elaborouse a política de amortizacións 
 Elaborouse a previsión dos outros gastos correntes 
 Elaborouse a previsión de gastos financeiros 
 Elaboráronse as previsións de resultados 
 Elaborouse a previsión de tesourería 
 Elaboráronse os balances previsionais 
 Realizouse a análise dos balances e dos resultados 
 Realizouse a análise de costes 
 Realizouse o cálculo do punto morto 
 Elaborouse a presentación dos promotores 
 Elaborouse o resumo executivo 
 Preparouse e realizouse a presentación do proxecto 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Procedemento de avaliación 

 No desenvolvemento das unidades didácticas nas que se divide o módulo, realizase un proceso de avaliación continua.  
 Valorarase a participación do alumno na clase, os traballos e actividades, tanto individuais como en grupo, e a resolución de exercicios, 

cuestionarios ou exames que se realicen. 
 Faranse alomenos dous  controles individuais. O contido destes controles será os apuntes de clase elaborados polo profesor asi como 

cuestións prácticas relacionadas co plan de empresa que está realizando cada alumno. 
 Cada alumno entregará unhas fichas de actividade que son o reflexo do traballo realizado na aula.  
 Durante a elaboración do plan de empresa cada grupo irá entregando nas datas establecidas os diferentes capítulos que compoñen o 

plan. 
 O plan de empresa realizarase en grupos que terán 2,3 ou 4 alumnos 
 Ó remate do curso cada alumno terá que entregar o plan de empresa totalmente terminado e expoñelo ante o profesor e os alumnos. 
 Para a valoración do plan de empresa terase en conta a calidade e organización dos traballos, claridade de conceptos, presentación, au-

tonomía de grupo, iniciativa de grupo, grao de innovación. 
 Teranse en conta tamén as faltas de asistencia a clase. 

 
Criterios de cualificación 
 

 Os controles individuais valoranse de 1 a 10 puntos 
 Para a superación do módulo é condición necesaria a superación do controles  individuais, é decir cando se obteñan alomenos 5 puntos. 
 As fichas de actividade e os diferentes capítulos do plan tamén se valoran entre 1 e 10 puntos.  
 O plan de empresa (unha vez rematado) valorase de 1 a 10 puntos. 
 Tanto a valoración dos capítulos do plan de empresa como a valoración do plan unha vez rematado é igual para todos os membros do 

grupo. 
 A exposición do plan de empresa é unha nota individual de entre 1 e 10 puntos. 
 As faltas de asistencia valoraranse: 

 Para a primeira avaliación: 10 puntos si non ten faltas de asistencia, 9 puntos con tres ou menos faltas de asistencia, 6 
puntos con seis ou menos faltas de asistencia, 4 puntos con 10 ou menos faltas de asistencia, 1 puntos con 15 ou menos 
faltas de asistencia, 0 puntos con mais de 15 faltas de asistencia. 

 Para a nota final: 10 puntos si non ten faltas de asistencia, 9 puntos con seis ou menos faltas de asistencia, 6 puntos con 
10 ou menos faltas de asistencia, 4 puntos con 15 ou menos faltas de asistencia, 1 puntos con 20 ou menos faltas de asis-
tencia, 0 puntos con mais de 20 faltas de asistencia 

 
Notas parciais das avaliacións: 
A nota das avaliacións parciais formaranse do seguinte xeito: 

 20% notas das fichas de actividade 
 10% notas dos capítulos do proxecto entregados 
 50% controles individuais 
 15% notas de asistencia 
 5% outras actividades 
 No caso de non ter capítulos do proxecto entregados, a súa ponderación sumarase ós controles individuais 

 
Nota final do módulo no réxime ordinario: 
A nota final do módulo formarase do seguinte xeito: 

 25% nota da primeira avaliación 
 25% notas dos capítulos do proxecto entregados 
 15% controles individuais 
 15% o plan de empresa final 
 10% exposición do plan de empresa 
 10% notas de asistencia 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades e os capítulos do plan de empresa que o alumno vai entregando a medida que os elabora serán avaliados polo profesor. Estes 
traballos serán devoltos ao alumno ou grupo de alumnos e se a avaliación é negativa terán que realizar as correccións necesarias para que o 
traballo teña unha avaliación positiva. 
En canto ás probas que non fosen avaliadas positivamente terán que repetirse antes de realizar a avaliación previa FCT. 
 
 

 

6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 
alumnado con perda de dereito a avaliación continua 

Aqueles alumnos que, por superar o número de faltas establecido, perdan o dereito á avaliación continua, terán un procedemento de avaliación 
diferente. 
O procedemento de avaliación consistirá na elaboración dun proxecto individual, baseándose no que estaba a realizar co seu grupo pero con 
determinadas modificacións a proposta do profesor  que permitan comprobar a correcta asimilación e aplicación dos contidos do módulo por 
parte do alumno implicado. 
A ponderación da cualificación deste proxecto será do 50% e o outro 50% sairá dunha proba final tanto do proxecto realizado como dos apuntes de 
clase. 
 
 

 

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

O departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cum-
primento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso 
académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas 
do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

 

8.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 

A avaliación inicial consistirá en analizar as cualificacións dos módulos de primeiro curso para detectar deficiencias de formación.  
Tamén se fará unha avaliación inicial coa axuda do profesorado de primeiro curso. 
 
 

 

8.2 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda global-
mente aos obxectivos programados 

Para o alumnado que non sexa capaz de realizar as actividades con eficiencia e autonomía, ou que non sexa capaz de rematalas no prazo de 
tempo ordinario, elaborarase unha adaptación curricular que se corresponda coas súas capacidades. Como consecuencia desta adaptación curri-
cular o alumno terá que realizar un proxecto de empresa individual. 
A adaptación curricular terá en conta só os obxectivos mínimos e ademais estes valoraranse de acordo coas capacidades do alumno. 
 
 

 

9. Aspectos transversais 

 

9.1 Programación da educación en valores 

Tratarase de transmitir valores cívicos e profesionais para que se adapten ó mundo empresarial. 
A educación en valores se transmite en cada unidade didáctica. Farase especial fincapé nos valores de responsabilidade e traballo en equipo. 
 
 

 

9.2 Actividades complementarias e extraescolares 

Visita a empresas ou organismos públicos en función das necesidades para elaborar o proxecto 
Visita de emprendedores para aprender das experiencias 
Charla para emprendedores da Cámara de Comercio de Pontevedra 
Visita de representantes da asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra 
Participación no concurso de proxectos empresariais FP Idea da Consellería de Educación 
 
 

 
 
 


