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1. Identificación da programación  
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

36018677 IES LUIS SEOANE PONTEVEDRA 2012-2013 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 
Familia profesional Código do 

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

ADG Administración e xestión 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 

CS0066 PROXECTO INTEGRADO 2º 6 110 132 

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

Profesorado responsable 

Elaboración Olga Freire Barcala – Francisco Alvarez Perez 

Impartición Olga Freire Barcala – Francisco Alvarez Perez 

 

 
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 servicios nas que se 
realizan todas as funcións de caracter 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 Creación e planificación da empresa 
Formas xurídicas e trámites de creación da empresa 
Concreción dos parámetros da empresa e organización 
do traballo administrativo 

20 

2 Os departamento de compras e vendas Operacións de compras, almacén e vendas 28 

3 O departamento de marketing Operacións relacionadas coa estratexia  comercial, catá-
logos e comunicación 28 

4 O departamento financeiro e contable Operacións contables e de xestión financeira 28 

5 O departamento de recursos humanos Operacións de selección, contratación e xestión dos re-
cursos humanos 28 

TOTAL 132 
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4. Unidades didácticas 

 

4.1 Unidade didáctica 1. Creación e planificación da empresa 

 

4.1.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 Creación e planificación da empresa  24 

 

4.1.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

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

 Definir e planificar detalladamente os aspectos determinantes do proxecto, que permitan adquirir unha visión global das 
distintas competencias profesionais do título, elaborando a documentación necesaria, da forma máis real posible, con ini-
ciativa, autonomía e creatividade. 

S 

 Deseña-lo modelo de representación contable, de acordo co tipo de empresa e os criterios internos, deseñando o manual 
de organización. 

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) 

 Analizar e comparar as distintas formas xurídicas dunha 
empresa 

1 Formas xurídicas da empresa 5 

 Identificar os trámites legais básicos para a posta en 
marcha dunha empresa 

2 Trámites legais de posta en marcha dunha empre-
sa 

5 

 
 
 Realizar a posta en marcha do departamento de marketing 

na empresa simulada: actividade, carteira de productos, 
clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar a posta en marcha do departamento de compras e 

almacén da empresa simulada: alta de proveedores, alta de 
productos a comprar, arquivos informáticos necesarios. 

 
 
 
 
 Realizar a posta en marcha do departamento vendas da 

empresa simulada: alta de clientes, alta de productos, ar-
quivos informáticos de factura e albarán 

 
 

..3.  
 
Os parámetros comerciais básicos da empresa 
A rede de empresas simuladas: uso da web 
Base de datos de empresa: tabla de produtos e 
servizos 
Base de datos de empresa: tabla de clientes 
Base de datos de empresa: tabla de proveedores 
A imaxe da empresa 
O catálogo inicial 
 
 
 
O manual de compras e almacén 
Os proveedores na empresa simulada: uso da web 
Fichas de control de almacén 
O documento de pedido 
Rexistro de facturas e pedidos 
 
 
O manual de vendas 
Os clientes na empresa simulada: uso da web 
A factura e o albaran 
Rexistro de facturas 
 

10 
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 Realizar a posta en marcha do departamento de recursos 

humanos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar a posta en marcha do departamento contable e 

financeiro. 

 
O manual de recursos humanos 
Comunicación da apertura do centro de traballo 
O calendario laboral 
O dossier de recursos humanos 
O expedente persoal do traballador 
O arquivo de persoal 
Folla de calculo de nominas e Tcs 
Os recursos humanos na empresa simulada: uso 
da web 
 
 
O manual de contabilidade 
Inversión inicial 
Financiación 
Política de amortización 
Política de cobros e pagos 
Financiación da empresa 
Informatización da contabilidade 
Arquivos informáticos 
Arquivos físicos  
A xestión financeira na empresa simulada: uso da 
web 
 

Aclaración sobre a actividade 3.  
Esta actividade se subdivide en varias actividades organizadas por departamentos. Cada departamento realizará as actividades que lle 
corresponden para a posta en marcha da empresa. 

 

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  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Analizáronse e comparáronse as distintas formas xurídicas dunha 
empresa 

 Cuestionario S 25% 

 Identificáronse os trámites legais básicos para a posta en marcha dunha 
empresa 

 Cuestionario S 25% 

 
 
 Realizouse a posta en marcha do departamento de marketing da empre-

sa simulada 
 
 
 Realizouse a posta en marcha do departamento de compras e almacén 

da empresa simulada 
 
 
 Realizouse a posta en marcha do departamento vendas da empresa 

simulada 
 
 
 Realizouse a posta en marcha do departamento de recursos humanos: 
 
 
 
 Realizouse a posta en marcha do departamento contable e financeiro. 

 
 
 Lista de control relativa a 

participación na posta en 
marcha do departamento 

 
 Lista de control relativa a 

participación na posta en 
marcha do departamento 

 
 Lista de control relativa a 

participación na posta en 
marcha do departamento 

 
 Lista de control relativa a 

participación na posta en 
marcha do departamento 

 
 Lista de control relativa a 

participación na posta en 
marcha do departamento 

 
 
 
 

 
 
 

N 
 
 

 
N 
 
 

 
N 
 
 
 

N 
 
 
 

N 

50% 
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4.1.e Contidos 
Contidos 

 A simulación de empresas 
 As formas xurídicas dunha empresa 
 Os trámites básicos para a constitución nos diferentes organismos: Rexistro Mercantil, Facenda, Seguridade Social, INEM, Consellería de 

Traballo, Concello. 
 A organización por departamentos 
 A comunicación na empresa 
 A información na empresa 
 O plan de marketing 
 A planificación comercial 
 A planificación contable 
 A planificación financeira 
 

 

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 xestión empresarial 
Software de ofimática 

A simulación do traballo administrativo dunha empresa implica a participación activa do 
alumno, que terá que rotar polos diferentes postos de traballo para realiza todas as 
tarefas administrativas coas que se pode atopar na súa vida profesional. 
Crearanse dúas empresas que estarán divididas en diferentes departamentos adminis-
trativos. Cada empresa estará xestionada por un grupo de aproximadamente 12  
alumnos. Todos terán que rotar periódicamente por cada un dos departamentos. 
 
O desenvolvemento do módulo basease en dous pilares fundamentais: o primeiro a 
orientación do profesor que inicia e guía ó alumnado para que adquira a autonomía 
necesaria para cubrir os postos de traballo, e o segundo a rede informática SEFED, 
pertenecente á fundación Inform, especializada en productos formativos para a inser-
ción laboral. 
O programa SEFED reproduce situacións reais de traballo utilizando a simulación de 
empresas como metodoloxía de aprendizaxe. Esta simulación de condicións reais 
permite dotar ó alumnado de experiencia e coñecementos profesionais no campo da 
xestión e a administración empresarial. 
 
Esta primeira unidade didáctica prepara ó alumno para realizar as diferentes tarefas 
que deberá afrontar nos distintos departamentos. Nesta unidade é maior a  interven-
ción por parte dos profesores que dará pautas para crear a empresa, deseñar a docu-
mentación administrativa e explicar a circulación da información. Tratase de formar ó 
alumno para ocupar un posto de mesmo tempo que participa moi activamente na 
planificación e organización dun departamento da empresa. 
 
Nas dúas primeiras actividades os profesores explicarán tanto as diferentes formas 
xurídicas da empresa como os trámites básicos d constitución e posta en marcha. Os 
alumnos resolverán casos práctico de elección da forma xurídica mais axeitada e 
realizarán a simulación dos trámites de constitución da empresa. 
 
A terceira actividade desta unidade didáctica está adaptada a cada departamento; e 
polo tanto, previamente hai que dividir ó alumnado por departamentos. Cada grupo de 
alumnos só participará na posta en marcha dun departamento aínda que despois 
realizará rotacións por todos eles. 
 

 



Páxina 8 de 17 
 

4.2 Unidade didáctica 2. Os departamento de compras e vendas 

 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 Os departamento de compras e vendas 28 

 

4.2.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

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

 Realiza-la xestión de aprovisionamento de existencias e a de comercialización e atención ó cliente. N 

 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Emitir e reclamar pedidos 1 Emisión e reclamación de pedidos  

 Xestionar os almacéns aplicando métodos de valoración e 
realizar inventarios e control de stocks mínimos 

2 Control de almacéns  

 Realizar o control de compras 3 Control de compras  

Total 14 

 Emitir albarans e facturas de venda 4 A documentación comercial das operacións de 
venda 

 

 Realizar o control de vendas 5 Control de vendas  

Total 14 

 

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  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Emitíronse e reclamáronse pedidos  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Xestionáronse os almacéns aplicando métodos de valoración  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Realizouse o control de compras  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Emitíronse albarás e facturas de venda  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Realizouse o control de vendas  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 
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4.2.e Contidos 

Contidos 

 Os pedidos: emisión e reclamación 
 A valoración dos almacéns: fichas de almacén en Excel 
 O control das compras: comprobación de albaráns e facturas, rexistros de compras 
 As operacións da venda: emisión de albarans e facturas 
 O control das vendas: rexistros de vendas 

 

 

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 xestión empresarial 
Software de ofimática 

Os alumnos deste departamento manexan un manual interno coas operacións a 
realizar. As operacións de compra e venda poden realizarse utilizando a central de 
simulación ou con clientes e proveedores da rede de empresas simuladas. 
O alumnado pasa 14 sesións do departamento de compra e almacén e outras 14 
sesións no departamento de vendas. 
 
Os profesores coordinan e controlan o traballo concedendo unha gran liberdade ó 
alumnado para a resolución de incidencias. 
 
O tempo dedicado as actividades presentase como total posto que estas actividades 
realízanse simultaneamente. O tempo total mide as sesións que o alumnado permane-
ce no departamento. 
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4.3 Unidade didáctica 3. O departamento de marketing 

4.3.a ... Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 O departamento de marketing 28 

 

 

4.3.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

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

 Realiza-la xestión de aprovisionamento de existencias e a de comercialización e atención ó cliente. N 

 
 

4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Definir a imaxe da empresa de acordo coa estratexia 
comercial: logos, slogans, colores, tarxetas 

1  Definición da imaxe da empresa  

 Determinar a marxe comercial dos productos ou servizos 2  Determinación da marxe comercial  

 Elaborar e actualizar as fichas dos clientes 3  Elaboración e actualización das fichas dos clientes  

 Elaborar o catálogo de productos ou servizos, determinan-
do presentación, características e prezos 

4  Elaboración e envío do catálogo de productos ou 
servizos 

 

 Realizar as ofertas de lanzamento e promoción de produc-
tos ou servizos, determinando presentación, características 
e prezos. 

5  Elaboración e envío da oferta de productos ou 
servizos 

 

 Resolver as reclamacións relacionadas coas ofertas e 
promocións realizadas. 

6  Resolución de reclamacións relacionadas coas 
ofertas e promocións realizadas. 

 

 Elaborar e manter a web da empresa 7  Elaboración e mantemento da web da empresa  

 Xestionar o correo postal e electrónico 8  Xestión do correo postal e electrónico  

Total 28 
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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  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Definiuse a imaxe da empresa  Lista de control N 10% 

 Determinouse a marxe comercial de productos ou servizos  Lista de control N 10% 

 Elaboráronse e/ou actualizáronse as fichas de clientes  Lista de control N 10% 

 Elaborouse o catálogo de productos ou servizos  Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Realizáronse ofertas de lanzamento e/ou promoción de productos ou 
servizos 

 Cuestionario 
 Lista de control 

S 20% 

 Resolvéronse as reclamacións relacionadas coas ofertas e promocións 
realizadas. 

 Lista de control S 10% 

 Elaborouse e/ou mantívose a web da empresa  Lista de control N 10% 

 Xestionouse o correo postal e electrónico  Lista de control N 10% 

 

4.3.e Contidos 

Contidos 

 A estratexia comercial da empresa 
 A imaxe da empresa 
 A marxe comercial 
 O catálogo de productos e/ou servizos 
 As ofertas e promocións 
 A imaxe da empresa 
 Técnicas de venda 

 

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 xestión empresarial 
Software de ofimática 

Os alumnos deste departamento manexan un manual interno coas operacións a 
realizar.  
Este departamento deseña a estratexia comercial da empresa mantendo o contacto 
directo cos clientes. 
Todas as actividades conducen a un mesmo obxetivo común: incrementar o mercado 
da empresa.  
Utilizarase a central de simulación para ter acceso á rede de empresas simuladas que 
representan o mercado potencial da empresa. 
 
Os profesores coordinan e controlan o traballo concedendo unha gran liberdade ó 
alumnado para a resolución de incidencias e a realización de propostas. 
 
O tempo dedicado as actividades presentase como total posto que estas actividades 
realízanse simultaneamente. O tempo total mide as sesións que o alumnado permane-
ce no departamento. 
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4.4 Unidade didáctica 4. O departamento financeiro e contable 

4.4.a ... Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 O departamento financeiro e contable 28 

 

 

4.4.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

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

 Elabora-lo plan de investimento e financiamento adecuado ó tipo e tamaño de empresa e realiza-lo control orzamentario 
e de tesourería. 

S 

 Aplica-la lexislación mercantil e fiscal, realizando as operacións contables e fiscais da empresa. S 

 
 

4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Realizar as tarefas para o mantemento do plan contable 1  Mantemento do plan contable  

 Manter os arquivos de facturas emitidas e recibidas 2  Arquivo das facturas emitidas e recibidas  

 Realizar os asentos na contabilidade informatizada 3  Realización dos asentos contables  

 Comprobar e controlar saldos contables;: libro maior e libro 
de sumas e saldos 

4  Comprobación de libro maior e libro de sumas e 
saldos 

 

 Elaborar as contas anuais 5  Elaboración e depósito de contas anuais  

 Controlar os cobros e pagos 6  Control de cobros e pagos  

 Realizar as liquidacións de IVE e IRPF 7  Liquidacións fiscais: IVE e IRPF  

 Realizar e/ou controlar os contratos bancarios: préstamo, 
póliza de crédito, liñas de desconto 

8  Realización e/ou control de contratos bancarios: 
préstamo, póliza de crédito, liñas de desconto 

 

 Controlar e puntear os extractos bancarios 9  Control e punteo de extractos bancarios  

 Realizar e/ou revisar operacións bancarias: transferencias, 
remesas, cheques 

10  Realización e/ou revisión de operacións bancarias: 
transferencias, remesas, cheques 

 

Total 28 
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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  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Realizáronse as tarefas para o mantemento do plan contable  Cuestionario 
 Lista de control 

S 8% 

 Mantivéronse os arquivos de facturas emitidas e recibidas  Cuestionario 
 Lista de control 

S 8% 

 Realizáronse os asentos na contabilidade informatizada  Cuestionario 
 Lista de control 

S 28% 

 Comprobáronse e controláronse os saldos contables;: libro maior e libro 
de sumas e saldos 

 Cuestionario 
 Lista de control 

S 8% 

 Elaboráronse as contas anuais  Lista de control N 8% 

 Controláronse os cobros e pagos  Lista de control S 8% 

 Realizáronse as liquidacións de IVE e IRPF  Cuestionario 
 Lista de control 

N 8% 

 Realizáronse e/ou controláronse os contratos bancarios: préstamo, 
póliza de crédito, liñas de desconto 

 Lista de control N 8% 

 Controláronse e punteáronse os extractos bancarios  Lista de control S 8% 

 Realizáronse e/ou revisáronse operacións bancarias: transferencias, 
remesas, cheques 

 Cuestionario 
 Lista de control 

S 8% 

 
4.4.e Contidos 

Contidos 

 A informatización contable: aplicación Contasol 
 O Plan xeral contable: codificación 
 Os contratos bancarios 
 A xestión da tesourería da empresa simulada 
 Operativa bancaria para o pago e o cobro 
 Obrigas fiscais 

 
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 xestión empresarial 
Software de ofimática 

Os alumnos deste departamento manexan un manual interno coas operacións a 
realizar.  
Este departamento encargase da xestión financeira e contable da empresa simulada. 
Utilizarase a central de simulación para a xestión financeira que simula todas as 
funcións que podemos realizar cunha institución financeira. 
 
Os profesores coordinan e controlan o traballo concedendo unha gran liberdade ó 
alumnado para a resolución de incidencias e a realización de propostas. 
 
O tempo dedicado as actividades presentase como total posto que estas actividades 
realízanse simultaneamente. O tempo total mide as sesións que o alumnado permane-
ce no departamento. 
Do mesmo xeito resulta moi difícil determinar o peso na cualificación de cada criterio 
de avaliación e optase por determinar o peso conxunto de todos os criterios de avalia-
ción que teñan que ver con esta unidade didáctica. 
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4.5 Unidade didáctica 5. O departamento de recursos humanos 

4.5.a ... Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 O departamento de recursos humanos 28 

 

 

4.5.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

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

 Aplica-la normativa laboral, administrando e xestionando os recursos humanos da empresa. S 

 
 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Realizar as tarefas para a selección de traballadores 1  Selección de traballadores  

 Realizar as tarefas para a contratación de traballadores 2  Contratación de traballadores  

 Realizar os trámites periódicos cos seguridade social en 
relación ós traballadores da empresa 

3  Realización de trámites periódicos coa seguridade 
social en relación ós traballadores da empresa 

 

 Realizar os trámites periódicos relacionados co pago ós 
traballadores 

4  Realización de trámites periódicos relacionados co 
pago ós traballadores 

 

 Realizar os trámites coa seguridade social en relación á 
baixa de traballadores da empresa 

5  Realización de trámites coa seguridade social en 
relación á baixa de traballadores da empresa 

 

 Realizar os trámites relacionados co pago ós traballadores 
que causan baixa na empresa 

6  Realización de trámites relacionados co pago ós 
traballadores que causan baixa na empresa 

 

 Realizar os trámites periódicos con facenda en relación ós 
traballadores da empresa 

7  Realización de trámites periódicos con facenda en 
relación ós traballadores da empresa 
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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  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Realizáronse as tarefas para a selección de traballadores  Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizar as tarefas para a contratación de traballadores  Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizáronse os trámites periódicos coa seguridade social en relación ós 
traballadores da empresa 

 Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizáronse os trámites periódicos relacionados co pago ós traballado-
res 

 Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizáronse os trámites coa seguridade social en relación á baixa de 
traballadores da empresa 

 Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizáronse os trámites relacionados co pago ós traballadores que 
causan baixa na empresa 

 Lista de control 
 Cuestionario 

S 15% 

 Realizáronse os trámites periódicos con facenda en relación ós traballa-
dores da empresa 

 Lista de control 
 Cuestionario 

S 10% 

 
4.5.e Contidos 

Contidos 

 A selección de traballadores 
 A contratación de traballadores: os contratos de traballo 
 Alta e/ou afiliación de traballadores á seguridade social 
 A cotización á seguridade social 
 A remuneración dos traballadores 
 A baixa dos traballadores 
 Obrigas fiscais no departamento de recursos humanos 

 
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 xestión empresarial 
Software de ofimática 

Os alumnos deste departamento manexan un manual interno coas operacións a 
realizar.  
Este departamento encargase da xestión dos recursos humanos da empresa simulada. 
Este xestión inclúe selección, contratación, formación, remuneración e , no seu caso, 
baixa. 
Utilizarase a central de simulación para a xestión dos recursos humanos; nela pode-
mos realizar os trámites co INEM, a tesourería da seguridade social, facenda e as 
institución financeiras. 
 
Os profesores coordinan e controlan o traballo concedendo unha gran liberdade ó 
alumnado para a resolución de incidencias e a realización de propostas. 
 
O tempo dedicado as actividades presentase como total posto que estas actividades 
realízanse simultaneamente. O tempo total mide as sesións que o alumnado permane-
ce no departamento. 
Do mesmo xeito resulta moi difícil determinar o peso na cualificación de cada criterio 
de avaliación e optase por determinar o peso conxunto de todos os criterios de avalia-
ción que teñan que ver con esta unidade didáctica. 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 Analizáronse e comparáronse as distintas formas xurídicas dunha empresa 
 Identificáronse os trámites legais básicos para a posta en marcha dunha empresa 
 Emitíronse e reclamáronse pedidos 
 Xestionáronse os almacéns aplicando métodos de valoración 
 Realizouse o control de compras 
 Emitíronse albarás e facturas de venda 
 Realizouse o control de vendas 
 Elaborouse o catálogo de productos ou servizos 
 Realizáronse ofertas de lanzamento e/ou promoción de productos ou servizos 
 Resolvéronse as reclamacións relacionadas coas ofertas e promocións realizadas. 
 Elaborouse o catálogo de productos ou servizos 
 Realizáronse as tarefas para o mantemento do plan contable 
 Mantivéronse os arquivos de facturas emitidas e recibidas 
 Realizáronse os asentos na contabilidade informatizada 
 Comprobáronse e controláronse os saldos contables;: libro maior e libro de sumas e saldos 
 Controláronse os cobros e pagos 
 Controláronse e punteáronse os extractos bancarios 
 Realizáronse e/ou revisáronse operacións bancarias: transferencias, remesas, cheques 
 Realizáronse as tarefas para a selección de traballadores 
 Realizar as tarefas para a contratación de traballadores 
 Realizáronse os trámites periódicos coa seguridade social en relación ós traballadores da empresa 
 Realizáronse os trámites periódicos relacionados co pago ós traballadores 
 Realizáronse os trámites coa seguridade social en relación á baixa de traballadores da empresa 
 Realizáronse os trámites relacionados co pago ós traballadores que causan baixa na empresa 
 Realizáronse os trámites periódicos con facenda en relación ós traballadores da empresa 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A cualificación dos alumnos obterase sumando as cualificacións asignadas ós mesmos polos seguintes conceptos: 
 

 Traballo realizado polos alumnos na clase aplicando os criterios de avaliación mencionados anteriormente. A ponderación desta nota 
sobre a nota total será do 40%. 

 Resolución de probas individuais (orais e/ou escritas). A ponderación desta nota sobre a nota total será do 40%.  
 Asistencia ás clases. A ponderación desta nota sobre a nota total será do 20%. 

 
Faranse alomenos cinco probas individuais, unha por cada unha das unidades didácticas. 
 
A asistencia ás clases valorarase do seguinte xeito: 
De cero a dúas faltas de asistencia 10 puntos, de tres a catro faltas de asistencia 8 puntos, de cinco a seis faltas de asistencia 6 puntos, de sete a 
oito faltas de asistencia 5 puntos, de 8 a dez  faltas de asistencia 2 puntos, con mais de dez faltas de asistencia 0 puntos. As faltas de puntualidade 
valoraranse igual que as faltas de asistencia. Se consideran faltas de asistencia tanto as xustificadas como as non xustificadas. 
Estas faltas de asistencia refírense a cada avaliación. 
 
Para valorar o traballo realizado na aula teranse en conta os seguintes criterios: realización diaria dos traballos, realización correcta dos traballos, 
iniciativa e autonomía.  
 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que teña pendente a valoración positiva de algún criterio de cualificación realizará unhas actividades de recuperación antes de realizar 
a avaliación previa á FCT. 
Estas actividades consistirán na realización coa titoría dos profesores das tarefas propias de cada departamento utilizando a central de simulación. 
O dominio destas tarefas estará xustificada mediante a realización dunha proba final antes da avaliación previa FCT. 
Este alumnado só realizará aqueles actividades que estean relacionados cos criterios de avaliación mínimos esixibles. 
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6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con 
perda de dereito a avaliación continua 

Aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, terán un procedemento de avaliación diferente. 
O procedemento  consistirá na realización dunha proba de avaliación extraordinaria que versará sobre o traballo administrativo dunha empresa 
comercial. Esta proba terá exercicios e preguntas sobre os contidos mínimos. 
O alumno que realice a proba disporá dos mesmos recursos que os que se utilizaron para a simulación da empresa. 
 

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

O equipo docente reunirase semanalmente para realizar o seguimento da programación e a adecuación da práctica docente ó inicialmente progra-
mado. 
Ademais, o departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao 
de cumprimento 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. 
 
Para axudar a avaliación da práctica docente, con cada rotación de departamento pedirase ó alumnado a súa opinión sobre a organización do 
traballo no departamento. 
 

 

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 globalmente aos 
obxectivos programados 

Nestes casos centrarémonos nos obxectivos mínimos esixibles e en función da razón pola que non responda ós obxectivos programados actuare-
mos do seguinte xeito: 

 Se non é capaz de realizar as actividades en tempo organizaremos estas de xeito que poida rematalas na casa. 
 Se non é capaz de realizar as actividades con autonomía e eficiencia prestaremos un apoio especial por parte dos profesores e ade-

mais asignarémoslle dentro do seu grupo un alumno instructor. 
 
 

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 dos valores da responsabilidade e o traballo en equipo. 
 

9.2 Actividades complementarias e extraescolares 

Dia do emprendedor. Santiago de Compostela 
Charla Difusión cultura emprendedora. Cámara Comercio Pontevedra 
 

 


