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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN    
Esta programación didáctica recolle os aspectos aos que se refire o artigo 96 do 
Regulamento Orgánico dos institutos de educación secundaria (Decreto 324/1996 de 26 
de xullo) así como as directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación 
pedagóxica do IES Número 1 de Ordes. 
O Módulo de Administración, Xestión e Comercialización na Pequena Empresa (en 
adiante A.X.C.E.) é un Módulo común a algunhos Ciclos Formativos de grao medio  
e de grado superior de distintas Familias Profesionales, asociado á Unidade de 
Competencia “Realiza-la Administración, Xestión e Comercialización nunha Pequena 
Empresa ou Taller”. 
O Módulo de A.X.C. ten varias finalidades: 

- Fomentar o espírito emprendedor. 
- Capacitar ao alumno para que se inserte no mundo laboral, mediante o 

autoemprego ou creación da sua propia empresa. 
- Aínda que non se cre unha empresa, proponse enriquecer o noso potencial para o 

emprego grazas á adquisición de capacidades de creación, xestión e 
administración de Pymes, e sobre a realidade das empresas. 
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2.2.2.2.OBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIOBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIOBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIOBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    

 
Os obxectivos expresanse en termos de capacidades terminais. Establecen os resultados 
que esperamos que os alumnos desenvolveran ao final do curso. 
 
 

 
CAPACIDADES TERMINAIS  

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1.Analiza-las diferentes formas 
xurídicas vixentes de empresa, 
seleccionando a máis adecuada 
segundo os obxectivos, as 
características da actividade 
económica e os recursos 
dispoñibles. 
 
 
 

 

 
1.1.Especifica-lo grao de responsabilidade legal dos propietarios, 
segundo as diferentes formas xurídicas de empresa. 
1.2.Identifica-los requisitos legais mínimos esixidos para a constitución 
da empresa, segundo a sua forma xurídica. 
1.3.Especifica-las funciones dos órganos de goberno establecidas 
legalmente para os distintos tipos de sociedades mercantís e 
cooperativas. 
1.4.Distingui-lo tratamento fiscal establecido para as diferentes formas 
xurídicas de empresa. 
1.5.Esquematizar, nun cadro comparativo, as características legais 
básicas identificadas para cada modelo xurídico de empresa. 
1.6. A partir dunhos datos supostos sobre capital dispoñible, riscos que 
se van a asumir, tamaño da empresa e número de socios, seleccionar a 
forma xurídica máis adecuada explicando avantaxes e inconvenientes. 
 

 
2. Determina-las necesidades de 
formación do persoal, e as formas 
de contratación máis adecuadas 
segundo as características da 
empresa e do tipo de actividade. 

 

 
2.1 Determina- las necesidades de formación de personal. 
2.2 Compara-las características básicas das distintas modalidades de 
contratos laborales, establecendo as suas diferencias respecto á 
duración do contrato, tipo de xornada, subvencións e exencións. 
2.3. A partir dun suposto simulado da realidade do sector:  
  -Determina-los contratos laborais máis adecuados ás características e 
situación da empresa suposta. 
  -Cumplimentar unha modalidad de contrato. 
2.4.Recoñecer os libros e documentos laborais que debe ter 
cumplimentados a empresa con carácter obrigatorio segundo a 
normativa vixente. 
 

 
3. Formaliza-la documentación 
necesaria para a constitución dunha  
empresa e a documentación básica 
para o desenvolvemento da súa 
actividade económica.  
 
Identifica-los trámites 
administrativos e os requisitos 
formais que se esixen para a 
constitución dunha empresa, 
segundo a forma xurídica. 
 
Identifica-las fontes de financiamento 
propias e alleas, así como as 
subvencións e axudas ofrecidas polas 
diferentes administracións públicas. 
 

 
3.1 .Identificar e selecciona-las fontes de financiamento propias e alleas, 
así como as subvencións e axudas ofrecidas polas diferentes 
administracións públicas e instituciones privadas, para constituir unha 
empresa e desenrolar a actividade económica. 
3.2.Identificar e enumerar os trámites administrativos, a documentación e 
os requisitos formais esixidos pola lexislación vixente parala constitución 
dunha empresa segundo a forma xurídica, nomeando o organismo onde 
se tramita cada documento, e tempo e forma requeridos. 
3.3.Formaliza-la documentación necesaria para a constitución duhna 
empresa. 
3.4.Explica-la finalidade, os aspectos estructurais e formais dos rexistros 
e dos documentos básicos utilizados na actividade económica normal da 
empresa segundo a normativa mercantil, laboral e fiscal. 
3.5.A partir dunhos datos supostos, cumprimentar os seguintes 
documentos: Factura, Albará, Nota de pedido, Letra de cambio, Cheque, 
Recibo. 
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CAPACIDADES TERMINAIS  

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 
 

 
3.6.Explica-los trámites e circuitos que percorren na empresa cada un 
dos documentos. 
3.7.Formaliza-la documentación de contratación de servizos e de 
compravenda, e a específica do produto e/ou servizo obxecto da 
empresa, relacionada coa posta en funcionamento e desenvolvemento 
da actividade económica. 
3.8.Recoñecer os libros e documentos mercantís que necesita. 
cumprimentar a empresa con carácter obrigatorio segundo a normativa 
vixente. 
3.9.Xestionar a documentación mercantil e os rexistros 
básicos que se xeneran na actividade económica, segundo as normas 
legais e os procesos internos da empresa. 
3.10.Interpreta-la información incluida nas contas anuais que se obtenga 
nun proceso contable completo. 
3.11.Utiliza-las aplicacións informáticas útiles para a xestión dunha 
pequena empresa. 

 
 
4. Defini-las obrigas mercantís, 
fiscais e laborais esixidas a unha 
empresa no desenvolvemento da 
súa actividade.  
 
Iidentifica-los impostos indirectos, os 
directos e os municipais que afectan 
a unha empresa. 
 

 
4.1.Identifica-los impostos indirectos que afectan ao tráfico de operacións 
da empresa, os directos que inflúen nos beneficios e os municipais que 
atañen á actividade empresarial. 
4.2.Describi-lo calendario fiscal correspondente a unha empresa 
individual o colectiva, en función dunha actividade productiva, comercial 
ou de servizos determinada e segundo o réxime e a forma xurídica. 
4.3.Enumera-los libros e documentos fiscais que debe ter 
cumplimentados a empresa con carácter obrigatorio segundo a 
normativa vixente. 
4.4.A partir de unos datos supostos, cumprimentar: 
     -Alta e baixa laboral 
     -Nómina 
     -Liquidación da Seguridade Social 
 

 
5. Aplica-las técnicas básicas da 
negociación con clientes e 
provedores, que permitan resolver 
situacións comerciais tipo. 
 Identifica-las ofertas de produtos ou 
servizos máis ventaxosas con 
relación o prezo de mercado, o 
prazo de entrega, a calidade, o 
transporte, o desconto, o volume de 
pedido,as condicións de pagamento, 
a garantía e a atención posvenda.  

 
5.1.Explicar e aplica-los principios básicos de técnicas de negociación 
con clientes e provedores, e de atención ao cliente. 
5.2.A partir de diferentes ofertas de productos ou servizos existentes no 
mercado, determinar a máis ventaxosa en función dos seguintes 
parámetros: 
Prezos do mercado, Prazos de entrega, Calidades, 
Transportes, Descontos, Volume de pedido, Liquidez actual da empresa 
5.3.Determina-las condicóns e o prezo de venda do 
produto en relación a: Costo do produto, Marxe comercial, Tipo de 
cliente, Volume de vendas, Condicións de pagamento, Prazos de 
entrega, Transporte, se procede, Garantía, Servicio posvenda. 

 
 

 
6. Describi-las formas máis 
habituais de promoción de vendas 
en función do tipo de produto ou 
servizo. 
 

  
6.1.Describi-los medios e as formas máis habituais de 
promoción de vendas en función do tipo de produto e/ou servizo. 
6.2.Elaborar un plan de promoción de vendas que optimice a relación 
costo/incremento de vendas, en función do tipo de  produto e/ou servizo, 
capacidade productiva e tipos de clientes.      
6.3.Explica-los principios básicos do merchandising 
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CAPACIDADES TERMINAIS  

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
7. Elaborar un proxecto de creación 
dunha pequena empresa o taller, 
que inclúa os obxectivos, a 
organización, a localización, os 
planos de investimento, de 
financiamento e comercialización e 
a rendibilidade do proxecto. 
 O Proxecto terá en conta o estudo 
de mercado existente, así como as 
normas urbanísticas e 
medioambientais que regulan a 
actividade. 
 
 

 
7.1.O proxecto deberá ter en conta o estudio de mercado existente, as 
normas urbanísticas e medioambientais que regulan a actividade, e os 
estudos previstos, e deberá incluir: 
     -Os obxectivos da empresa. 
     -A estructura organizativa. 
     -O ámbito de actuación. 
     -Xustificación da localización e ubicación física da  empresa. 
     -Análise da normativa legal aplicable. 
     -Plan de investimento. 
     -Plan de financiamento. 
     -Plan de comercialización. 
     -A demanda potencial. 
     -Rendibilidade do proxecto. 
7.2.Formaliza-la documentación necesaria para a constitución e o 
desenvolvemento da actividade económica dunha empresa. 
 

3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS, 3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS, 3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS, 3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS, 
ACTITUDINAISACTITUDINAISACTITUDINAISACTITUDINAIS    

 
 
         I. A empresa  e o seu contorno 
 
Conceptos 
1.Estructura básicada empresa e as súas 
distintas formas de organización. 
2.Proceso de creación de una empresa: 
localización e dimensión legal. 
 
Procedementos 
1.Identificación dos distintos tipos de empresas. 
2.Identificación dos requisitos necesarios para a 
constitución dunha empresa: obrigas formais, 
trámites administrativos, documentación legal e 
organismos con competencia. 

 
 
 
 
Actitudes 
1.Argumentación das decisiones referidas á 
estructura organizativa e funcional da empresa. 
2.Creatividade na busca das formas de 
actuación e de organización das tarefas e das 
accións relacionadas coa creación dunha 
empresa. 
3. Valoración da mentalidade emprendedora e creativa 
na empresa. 
  

 
          II. Formas xurídicas das empresas 
 
Conceptos 
1. A forma xurídica da empresa: empresario 
individual, as sociedades mercantís e as 
cooperativas 
 
Actitudes 
1.Argumentación das decisións sobre a forma 
xurídica máis adecuada dunha empresa. 
 

 
Procedementos 
1.Descrición dos requisitos legais mínimos 
esixidos para a constitución da empresa, 
segundo a súa forma xurídica. 
2.Selección da forma xurídica máis adecuada 
para unha empresa, explicando vantaxes e 
inconvenientes, a partir duns datos supostos 
sobre capital dispoñible, riscos a asumir, tamaño 
da empresa e número de socios. 
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          III.  Xestión e constitución dunha pequena empresa 
 
Conceptos 
1.Financiamento da empresa: financiamento con 
fondos propios, financiamento con recursos 
alleos e subvencións. Custo da empresa. 
 
Procedementos 
1.Comparación e clasificación das diferentes 
fontes de financiamento da empresa. 
 
 

   
Actitudes 
1. Argumentación das decisións sobre o tipo de 
empresa e as fontes de financiamento e 
investimentos 
2.Valoración e cumprimiento das normas legais 
nos procesos de constitución e xestión da 
empresa. 
3.Interese polos novos métodos de traballo que 
proponse na xestión dunha empresa. 

 
         IV: Xestión do persoal 
 
Conceptos 
1.Tipos de contratos laborais. 
2.Réxime de autónomos. 
3.Retribución salarial. 
4.Cotizacións a Seguridade Social. 
 
Actitudes 
1.Argumentación das decisións sobre os 
recursos humanos nunha pequena empresa. 
 

 
Procedementos 
1.Determinación das características básicas dos 
distintos tipos de contratos laborais, 
establecendo as súas diferencias respecto á 
duración do contrato, tipo de xornada, 
subvencións e exencións. 
2.Enchido da folla de salario e de liquidación da 
Seguridade Social. 
 

 
          V. Xestión administrativa 
 
Conceptos 
1.Documentación mercantil: pedido, albará, factura, 
recibo, cheque e letra de cambio. 
2.Os libros contables e contas anuais. 
3.Cálculo do custo, beneficio e prezo de venda. 
 
Procedementos 
1.A partir duns datos concretos, enchido dos seguintes 
documentos: factura, albará, nota de pedido, letra de 
cambio, cheque e recibo, explicando a finalidade de 
cada un deles. 
2.Interpretación dos diferentes documentos contables. 
 

 
 
Actitudes 
1.Valoración e cumprimento das normas legais nos 
procesos da xestión administrativa da empresa. 
2.Rigurosidade na formalización de documentos 
relacionados coa xestión administrativa da empresa. 
3.Creatividade na na das formas de actuación e de 
organización das tarefas e das accións relacionadas 
coa xestión administrativa nunha pequena empresa. 
 
 

 
          VI. Xestión comercial 
 
Conceptos 
1.O produto ou servizo: características e requisitos. 
2.A función de compras: prezo, prazo, e forma de 
entrega. 
3.A función de vendas: técnicas de vendas, política de 
prezos, bonificacións e descontos. 
4.A distribución do produto: canles e modalidades. 
5.A comunicación: publicidade e promoción de 
vendas, atención ó cliente e servizos posvenda. 
 
Actitudes 
1.Cordialidade no trato coas persoas que se 
relacionas coa empresa.  
2.Motivación no establecemento do plano de 
promoción da empresa e do produto ou servizo. 

 
Procedementos 
1.Determinación da oferta máis ventaxosa de produtos 
ou servizos existentes no mercado, en función de 
prezo, prazo de entrega, calidade, transporte, 
desconto, volume de pedido, condicións de 
pagamento, garantía e atención posvenda. 
2.Descrición dos medios máis habituais de promoción 
de vendas en función do tipo de producto ou servicio. 
3.Recoñecemento das diferentes técnicas de vendas. 
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         VII.  Obrigas fiscais 
 
Conceptos 
1.O calendario fiscal. 
2.Os principais impostos que afectan a actividade 
empresarial:directos, indirectos e municipais. 
3.Liquidación do IVE. 
4.Liquidación do IRPF. 
 
 
 
 

 
Procedementos 
1. Identificación dos distintos impostos que afectan á 
empresa. 
 
Actitudes 
1.Valoración e cumprimento das normas legais nos 
procesos da xestión administrativa da empresa. 
2.Rigurosidade na formalización de documentos 
relacionados coas obrigas fiscais da empresa. 

 
          VIII. Proxecto de empresa 
 
Conceptos 
1. Tódolos anteriores 
 
Actitudes 
1.Autosuficiencia na busca e tratamento da 
información para a creación do proxecto empresarial. 
2. .Aportación de solucións adecuadas na 
organización das tarefas e das accións relacionadas 
con proxecto de creación de unha empresa. 
 

 
Procedementos 
1.Definición dun proxecto de creación de unha 
empresa: 
-Descrición dos obxectivos empresariais. 
-Estudio económico do mercado. 
-Selección da forma xurídica. 
Determinación das xestións de constitución. 
-Xustificación da localización. 
-Definición da organización e dos recursos 
económicos, financieros e humanos. 
-Valoración da viabilidade. 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS4. UNIDADES DIDÁCTICAS4. UNIDADES DIDÁCTICAS4. UNIDADES DIDÁCTICAS    
2.3 Unidades didácticas: 
BLOQUE 1:A empresa e a súa organización 

UD 1:A empresa e o seu contorno 
UD 2:A organización da empresa 
UD 3:Elección da forma xurídica 
UD 4:Trámites para a creación da empresa 

BLOQUE 2:A empresa en funcionamento 
UD 5:Documentación básica na actividade empresarial 
UD 6:A contabilidade da empresa 
UD 7:¿Cómo se financia a empresa? 
UD 8:A xestión de persoal 
UD 9:Obrigas fiscais da empresa 

BLOQUE 3:La gestión comercial de la empresa 
UT 10:A función de compras 
UT 11:A venda do producto 

Elaboramos o noso proxecto de empresa 
 

5. MÍNIMOS ESIXIBLES5. MÍNIMOS ESIXIBLES5. MÍNIMOS ESIXIBLES5. MÍNIMOS ESIXIBLES    
 
UD 1:A empresa e o seu contorno : 
Describi-los obxectivos e as funcións dos distintos tipos de empresas, e identificar cómo inflúe 
a súa actividade no benestar da sociedade. 
Identifica-los diferentes factores que interveñen na actividade empresarial e relaciona-los coa 
súa finalidade. 
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Analizar algunhas das normas urbanísticas e medioambientais que regulan a actividade 
empresarial. 
Argumenta-la toma de decisións sobre o tipo de empresa, a sua actividade, o ámbito de 
actuación e a súa localización física. 
Expoñer en qué consiste un plan empresarial e cáles son os aspectos principais que o 
compoñen. 
UD 2:A organización da empresa : 
Argumenta-la toma de decisións sobre a estructura organizativa dunha empresa elaborada de 
forma creativa en función dos seus obxectivos, necesidades e medios. 
Argumenta-la toma de decisións sobre a xestión de selección e formación de persoal. 
Describi-la secuencia de accións necesarias e as suas implicacións na selección e formación 
de persoal.. 
UD 3: Elección da forma xurídica : 
Especifica-lo grao de responsabilidade legal dos propietarios, segundo as diferentes formas 
xurídicas de empresa. 
Identifica-los requisitos legais mínimos esixidos para a constitución da empresa, segundo a súa 
forma xurídica. 
Especifica-las funcións dos órganos de gobierno establecidas legalmente para os distintos tipos 
de sociedades mercantís e cooperativas. 
Distingui-lo tratamento fiscal establecido para as diferentes formas xurídicas de empresa. 
Esquematizar, en un cadro comparativo, as características legais básicas identificadas para 
cada tipo xurídico de empresa. 
A partir dunhos datos supostos sobre capital dispoñible, riscos que se van asumir, tamaño da 
empresa  e número de socios, seleccionar a forma xurídica máis adecuada explicando 
avantaxes e inconvenientes.. 
UD 4: Trámites para a creación da empresa : 
Identificar e enumera-los trámites administrativos, a documentación e os requisitos formais 
esixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha empresa, segundo a forma xurídica. 
Cita-los organismos onde se tramita cada documento, o tempo e a forma requeridos. 
Formalizar de forma pulcra e rigurosa os documentos administrativos relacionados coa posta 
en funcionamento e desenrolo da actividade económica. 
UD 5: Documentación básica na actividade empresaria l: 
Explica-la finalidade, os aspectos estructurais e formais dos rexistros e dos documentos 
básicos utilizados na actividade económica normal da empresa segundo a normativa mercantil, 
laboral e fiscal. 
A partir dunhos datos supostos, cumprimentar os seguintes documentos: -Factura. -Albará.  -
Nota de pedido. -Letra de cambio. -Cheque. -Recibo. 
Explica-los trámites, as secuencias de accións e os circuitos que percorre na empresa cada un 
dos documentos da xestión comercial. 
Formalizar de forma pulcra e rigurosa a documentación de contratación de servicios e de 
compravenda, e a específica do producto e/ou servicio obxecto da empresa, relacionada coa 
posta en funcionamento e desenvolvemento da actividade económica. 
Recoñece-los libros e documentos mercantís que debe tener cumprimentados a empresa con 
carácter obrigatorio seuúdon a normativa vixente. 
Xestionar a documentación mercantil e os rexistros básicos que se xeneran na actividade 
económica segundo as normas legais e os procesos internos da empresa. 
UD 6:A contabilidade da empresa : 
Explica-la finalidade, os aspectos estructurais e formais dos rexistros e dos documentos 
básicos utilizados na actividade económica normal da empresa segundo a normativa mercantil 
e fiscal. 
Recoñece-los libros e documentos mercantís que debe ter cumprimentados a empresa con 
carácter obrigatorio segundo a normativa vixente. 
Interpreta-la información incluida nas contas anuais que se obteña nun proceso contable 
completo. 
Utilizar correctamente as aplicacións informáticas útiles para a xestión dunha pequena 
empresa. 
UD 7:¿Cómo se financia a empresa? : 
Identificar e selecciona-las fontes de financiación propias e alleas, así como as subvencións e 
axudas ofrecidas polas diferentes administracións públicas e institucións privadas, para 
constituir unha empresa e desenvolver a actividade económica. 
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UD 8:A xestión de persoal : 
Compara-las características básicas dos distintos tipos de contratos laborais, establecendo as 
súas diferencias respecto á duración do contrato, tipo de xornada, subvencións e exencións. 
A partir dun suposto simulado da realidade do sector: a) Determina-los contratos laborais máis 
adecuados ás características e situación da empresa suposta. b)Cumprimentar de forma pulcra 
e rigurosa unha modalidade de contrato. 
Recoñece-los libros e documentos laborais que necesita ter cumprimentados a empresa con 
carácter obrigatorio segundo a normativa vixente. 
Explica-la finalidade, os aspectos estructurais e formais dos rexistros e dos documentos 
básicos utilizados na actividade económica normal da empresa segundo a normativa laboral. 
A partir dunhos datos supostos cumprimentar de forma rigurosa e pulcra: 
-Alta e baixa laboral. -Nómina. -Liquidación da Seguridade Social.. 
UD 9:Obrigas fiscais da empresa : 
Identificar e valora-los impostos indirectos que afectan ao tráfico de operacións da empresa, os 
directos que afectan aos beneficios e os municipais que afectan á actividade empresarial. 
Describi-lo calendario fiscal correspondente a unha empresa individual ou colectiva en función 
dunha actividade productiva, comercial ou de servicios determinada e segundo o réxime e a 
forma xurídica. 
Enumera-los libros e documentos fiscais que debe ter cumprimentados a empresa con carácter 
obrigatorio segundo a normativa vixente. 
UT 10: A función de compras : 
Explicar e aplicar razonadamente os principios básicos de técnicas de negociación con 
provedores. 
A partir de diferentes ofertas de produtos ou servizos existentes no mercado, determinar cál de 
elas é a máis ventaxosa en función dos seguintes parámetros: 
-Prezos do mercado. 
-Prazos de entrega. 
-Calidades. 
-Transportes. 
-Descontos. 
-Volume de pedido. 
-Liquidez actual da empresa. 
UT 11: A venda do produto : 
Explicar e aplicar razonadamente os principios básicos de técnicas de negociación con 
provedores. 
A partir de diferentes ofertas de produtos ou servizos existentes no mercado, determinar cál de 
elas é a máis ventaxosa en función dos seguintes parámetros:-Prezos do mercado. 
-Prazos de entrega.-Calidades.-Transportes.-Descontos.-Volume de pedido.-Liquidez actual da 
empresa. 
Elaboramos o noso proxecto de empresa : (traballo final do curso)  
O proxecto deberá ter en conta o estudo de mercado existente, as normas urbanísticas e 
medioambientais que regulan a actividade, os estudos previstos, e deberá incluir: 
-Os obxectivos da empresa.-A estructura organizativa.-O ámbito de actuación.-Xustificación da 
localización e ubicación física da empresa.-Análise da normativa legal aplicable.-Plan de 
inversións.-Plan de financiamento.-Plan de comercialización.-A demanda potencial. 
-Rendibilidade do proxecto. 
Formalizar de forma adecuada a documentación necesaria para a constitución dunha empresa 
e a documentación básica para o desenvolvemento da súa actividade económica.. 

6. 6. 6. 6. TEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓN    

O Módulo de A.X.C.E.  ten asignado un total de 80 periodos lectivos. Isto supón 3 
sesións semanais de 50 minutos cada unha durante o curso. A previsión é  a seguinte: 
Primeiro trimestre: 

UD 1: A empresa e o seu contorno 
UD 2: A organización da empresa 
UD 3:Elección da forma xurídica 
UD 4:Trámites para a creación da empresa 
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Segundo trimestre: 
UD 5:Documentación básica na actividade empresarial 
UD 6:A contabilidade da empresa 
UD 7:¿Cómo se financia a empresa? 
UD 8:A xestión de persoal. 

Tercer trimestre: 
UD 9:Obrigas fiscais da empresa 
UT 10:A función de compras 
UT 11:A venda do produto 
Proxecto de empresa  (traballo en grupo): Exposición na clase e entrega do 

proxecto feito ao longo do curso. 

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA    

 

Segundo o artigo 34 da LOXSE “A metodoloxía didáctica da formación profesional 
específica promoverá a integración de contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos. 
Asimesmo, favorecerá no alumno a capacidade para aprender por se mesmo e para 
traballar en equipo”. 

Por iso, a metodoloxía debe ser activa, favoreciendo que o alumno sexa o protagonista 
do proceso de construción da súa propia aprendizaxe. Ademáis, as aprendizaxes deben 
resultar “funcionais”; trátase de utiliza-los en circunstancias reais da vida cotiá. 

A metodoloxía que proponse é a seguinte: 

1. Adaptar os contidos, e especialmente as actividades de ensinanza-aprendizaxe á 
realidade profesional propia do sector económico ao que pertence a Familia 
Profesional do Ciclo Formativo que, en cada caso, se está a impartir. Pode 
profundizarse máis nos puntos nos que o grupo mostre un especial interés, e pasar 
máis por enriba aquéles nos que a avaliación inicial haxa demostrado un grao de 
coñecemento suficiente. 

2. Tomar como punto de partida e referente, as experiencias reais do grupo concreto  
de alumnos,  relacionadas co módulo profesional. Tratase de dar un enfoque práctico 
aos contidos. 

3. Fomentarase o traballo en equipo. 
4. Ao inicio de cada Unidade Didáctica, farase unha introducción para detectar os 

coñecementos previos do alumno e do grupo, e despertar interese cara ao tema; 
posteriormente explicaranse os contidos conceptuais intercalando actividades de 
apoio como poden ser comentarios de textos ou resolucións de casos prácticos. Ao 
finalizar cada unidade didáctica, débese propor aos alumnos a resolución de 
actividades de ensinanza-aprendizaxe, que faciliten a mellor comprensión do tema 
proposto (debates, discusións, aplicacións prácticas, “role playing”). Tamén 
proponse textos periodísticos relacionados con cada un dos temas onde se presenta 
un aspecto concreto, a fin de mostrar ao alumno que o aprendido no é algo separado 
da realidade e ademáis para que afágase á lenguaxe periodística e motivarlle para a 
súa lectura. 
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8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS    

 
1. Material específico do alumno para a realización de actividades: o material escolar 

ordinario. Ademáis deberá ter un caderno específico para o desenvolvemento das 
actividades do Módulo, caderno que poderá ser requerido polo profesor para 
comprobar o grao de execución dos exercicios e actividades propostas na clase. 

2. Bibliografía: 
Manexaranse como libros de consulta: 

1. AXCE. J. Rey Oriol. Editorial Edebé. 
2. AXCE. J.M. Alonso Julián. Santillana 
3. AXCE. Javier Gándara e outros. Mc Graw-Hill. 

3. Recursos didácticos que se utilizarán na aula: lousa, retroproxector e vídeo, recortes 
de prensa e artigos de revistas, así como equipos informáticos. 

 

9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN    

 
Utilizaranse como procedementos de avaliación: 
– A observación directa da participación dos alumnos nas actividades de clase: 

debates, exposicións, xogos, rol playing, resolución de casos.......Interese, actitude e 
comportamento nas actividades e ante o módulo en xeral. 

– O rexistro dos traballos, casos prácticos, problemas, cuestións, exercicios ou 
apuntes, individuais ou en grupo. Defensa e exposición dos mesmos ante a clase. No 
caso de traballos para entregar, valorarase o contido (a calidade e claridade da 
exposición ou informe, o rigor no uso dos termos específicos, a corrección na 
expresión...) e a presentación formal. Tódolos traballos e actividades deben 
entregarse no plazo fixado. 

– A realización dunha proba escrita ou oral por cada trimestre, con carácter individual, 
de contido teórico-práctico. Esta proba pode conter preguntas tipo test, preguntas 
cortas, así como casos prácticos, problemas e exercicios. 

– A asistencia regular ao longo do curso (segundo o establecido pola Orden de 
avaliación na formación profesional). A asistencia é un elemento obxectivo que se 
computa sen ter en conta a xustificación ou non das faltas de asistencia. Neste senso, 
o alumno que falte un número de horas superior á porcentaxe establecida para este 
módulo na Programación do Ciclo perderá o beneficio da avaliación continua. 

A avaliación será continua. Tamén será inicial, formativa e sumativa e reflexará a 
diversidade de actividades realizadas na aula ao longo do curso, e a evolución do 
alumno no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Por iso, establécense como criterios de 
cualificación: 
-A realización das actividades de ensinanza-aprendizaxe, cunha incidencia do  20% na 
cualificación. 
-As probas específicas de avaliación establecidas con carácter trimestral, cunha 
incidencia do 50 % na cualificación. 
-A asistencia (dentro dos límites que non supoñen a perda da avaliación continua), 
cunha incidencia do 10% na cualificación. 
-A actitude, interese e comportamento, cunha incidencia do 20% na cualificación. 
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Recuperación: Os alumnos que non superen os obxectivos previstos na avaliación 
ordinaria, terán dereito á realización dunha avaliación extraordinaria.  

A avaliación extraordinaria se levarase a cabo nas datas previstas no proxecto 
curricular do Ciclo.  

 Esta avaliación extraordinaria supón a valoración das actividades de 
recuperación  propostas polo profesor, con carácter individualizado sobre a base das 
carencias presentadas polo alumno. Tamén implica a entrega e valoración de tódolos 
traballos ou actividades programados ao longo do curso, non presentados no seu 
momento ou valorados negativamente. E, por último, tamén implica a valoración dunha 
proba, oral ou escrita, que pode conter preguntas tipo test, preguntas cortas e exercicios 
e casos prácticos. 
Os alumnos co módulo pendente de 1º, que pasen a 2º curso, deberán repetir tódalas 
actividades e traballos programados ao longo do curso, entregándoos nos mesmos 
prazos que os seus compañeiros de clase. 

10. 10. 10. 10. TEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAIS 

Educación ambiental 
Obxectivos: 
1.Tomar conciencia da importancia de respectar as normas urbanísticas e medioambientais e os 
seus respectivos efectos, na busca, ubicación e desenvolvemento da empresa. 
2.Reflexionar sobre o impacto medioambiental causado polo desenvolvemento tecnolóxico e 
propor solucións que atenúen ese impacto. 
3.Desenvolver actitudes críticas fronte as intervencións empresariais no ámbito medioambiental. 
4.Adoptar actitudes personais responsables na defensa medioambiental, así como na 
corresponsabilidade empresarial. 
Inserción e aplicación 
1.Na ubicación e implantación da empresa. 
2.Na formalización da documentación administrativa,fiscal e mercantil. 
3.Na xestión comercial. 
Enfoque metodolóxico 
1.Debates sobre a necesidade de establecer e respectar as normas urbanísticas e 
medioambientais para a instalación e implantación da empresa. 
2.Análise crítico das normas medioambientais na documentación e licenzas de apertura de 
establecementos e de obras. 
3.Expresión dos criterios propios sobre protección ambiental nun diálogo cos personaxes dunha 
posible situación laboral. 
Proposta de avaliación 
1.Observación e valoración das ideas expresadas nos debates sobre a necesidade de establecer e 
respectar as normas urbanísticas e medioambientais para a instalación e implantación da 
empresa. 
2.Valorar cómo se desenvolve o análise crítico das normas urbanísticas e medioambientais. 
3.Captar o sentido das mensaxes mediante a comprensión das ideas expresadas e das relacións 
que establecense entre elas. 

Educación moral e cívica 
Obxectivos: 
1.Desenvolver criterios de actuación que favorezan intercambios responsables e 
comportamentos de respecto, honestidade e xustiza no posto de traballo. 
2.Identificar e valorar proxectos de empresas que favorezan principios éticos de solidariedade e 
xustiza no seu contexto socioeconómico ou noutros ámbitos. 
3.Concienciarse da importancia da propia liberdade e corresponsabilidade e comprometerse a 
través de accións co proxecto empresarial. 

Inserción e aplicación 
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1.Na elaboración do proxecto empresarial. 
2.Na elaboración dos documentos mercantís,contables... 
3.Na xestión comercial. 
Enfoque metodolóxico 
1.Mediante a técnica do role-playing simular na aula situacións nas que os alumnos teñan que 
reflexionar, valorar,argumentar e tomar decisiones sobre a aplicación dos criterios de actuación 
que favorezan intercambios responsables e comportamentos de respecto,honestidade e xustiza 
no posto de traballo. 
2.Resolver dilemas morais que conteñan conflitos éticos de solidariedade e xustiza nun contexto 
laboral, posicionándose a través de criterios de argumentación claros e precisos. 
3.Análise das propias pautas de actuación ante situacións de traballo en grupo nas que a 
colaboración determina o éxito ou o fracaso. 
4.Desenvolver exercicios de cooperación nos que sexa necesario un compromiso para levar 
adiante un proxecto. 
Proposta de avaliación 
1.Propor ao grupo-clase cuestións como:¿Cres que é bo axudar aos compañeiros a resolver un 
problema laboral? Expresa a tua opinión en cómo che pode beneficiar a t i e a os teus 
compañeiros manter unha actitude de cooperación e compromiso para levar a cabo un proxecto 
empresarial; anotar as respostas e abrir un coloquio que permita reflexionar sobre as distintas 
posturas. 
2.Valora-lo comportamento do alumno/a na resolución dos dilemas morais propostos,en 
situacións de aula e no desenvolvemento de exercicios personais e/ou grupais.. 

Educación para a igualdade entre sexos 
Obxectivos: 
1.Desenvolver actitudes críticas e suxerir cambios fronte as manifestacións sexistas que poidan 
xenerarse no contorno laboral. 
2.Participar e colaborar cos compañeiros, sen manter ningún tipo de discriminación por razón de 
sexo,ideoloxía, condición social ou calquera outra causa. 
3.Adoptar actitudes non sexistas tanto nos comportamentos como nos intercambios sociais do 
ámbito laboral, co fin de favorece-la igualdade de oportunidades de ambos sexos. 
4.Identificar e desenvolver un espírito crítico fronte ás actitudes empresariais que na cultura da 
empresa denoten formas de discriminación. 
Inserción e aplicación 
1. Na elaboración do proxecto empresarial. 
2. Na elaboración e formalización da documentación administrativa. 
3. Na xestión do personal. 
4. Na xestión comercial. 

Enfoque metodolóxico 
1. Resolver situacións que supoñan un conflito ou dilema moral, nas que se teña que reflexionar, 
aceptar, valorar, argumentar e actuar mantendo una actitude de respecto e tolerancia ante a 
diversidade social. 
2. Propor exercicios de autoestima nos que o suxeito recibe mensaxes positivas respecto á sua 
persoa. 
Proposta de avaliación 
1. Observar e valorar o comportamento do alumno/a en situacións de aula. 
2. Estudo de dilemas morais e debates nos que se avaliará a consecución dos obxectivos 
propostos. 
3.Valoración das ideas expresadas no desenvolvemento dos exercicios personais ou de grupo. 
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11. 11. 11. 11. ---- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE    

Conforme ao establecido no Proxecto Curricular do Ciclo, coa colaboración do persoal 
especializado existente no Departamento de Orientación en función da dispoñibilidade horaria 
dos mesmos.  

Na avaliación inicial, tratarase de detectar aos alumnos que presentan problemas 
concretos de aprendizaxe.  

Pódense propor dous tipos de actividades: a primeira común para tódolo alumnado e a 
segunda, diferente, segundo o grao de consecución dos obxectivos propostos, facilitando así a 
graduación de contidos en orde creciente de dificultade. 
  Será necesario utilizar unha metodoloxía todavía máis activa que potencie a 
participación, propondo ao alumno as realidades concretas unidas ao seu contorno, propiciando 
o traballo en grupo e favorecendo a súa participación nos debates previstos. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    

Proponse como actividades complementarias as seguintes: 
-Visitar algunha empresa do contorno. 
-Visitar as instalacións comarcais da Xunta. 
-Leira de xoves emprendedores. 
-Coloquio con antigos alumnos que contan a súa experiencia. 
A realización destas actividades está suxeita á aprobación do xefe de actividades 
complementarias e extraescolares, á dispoñibilidade das persoas alleas ao instituto que 
deben participar nelas, así como de que se fosen cumprindo ao seu tempo os contidos 
programados. 
 

13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.C.C.C.C.    

 
Iniciativa emprendedora 
-Sensibilización sobre e necesidade de emprender: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora/ 
-Test de avaliación de capacidades para emprender: 
http://www.gipe.ua.es/w3ace/test/test.htm 
 
Creación e posta en marcha dunha empresa 
-Busca de axudas e subvencións: 
www.e-informa.com 
-Información sobre creación de empresas: 
www.circe.es 
www.vue.es 
www.ventanillaempresarial.org 
www.camaras.org 
-Ferramentas interactivas de simulación de proxectos empresariais: 
www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ServiciosInteractivos/HomeServicioNoValidado.htm 
http://www.bicgalicia.es/simula/index.htm 
 
Función administrativa 
-Obrigas fiscais: 
www.aeat.es 
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14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR    

 
-Intentarase realizar por parte do alumnado unha lectura en voz alta de certos artigos 
procedentes de normas xurídicas de alto interese para facilitaren a súa comprensión. 
-Lectura de artigos de revistas relacionadas coa  MATERIA (Emprendedores). 
-Lectura de artigos dos principais xornais relacionados coa materia. 
-Lectura do libro: “Quién se ha llevado mi queso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


