
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2020/202127015311 Monforte de Lemos

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3003 Técnicas administrativas básicas 62020/2021 214179

MP3003_12 Tarefas administrativas 62020/2021 159133

MP3003_22 Tesouraría 62020/2021 5546

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

Profesorado asignado ao módulo MIRYAM MÉNDEZ GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Contorno profesional:

2.1. Estas persoas exercen a súa actividade por conta allea en centros, oficinas, despachos e departamentos administrativos ou comerciais de

calquera tipo de empresa ou entidade, de carácter privado ou público, en todos os sectores produtivos.

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

- Auxiliar de oficina.

- Auxiliar de servizos xerais.

- Auxiliar de arquivo.

- Ordenanza.

- Auxiliar de información.

- Telefonista en servizos centrais de información.

- Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.

- Gravador/ora-verificador/ora de datos.

- Auxiliar de dixitalización.

- Operador/ora documental.

- Auxiliar de venda.

- Auxiliar de dependente de comercio.

- Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

2.3. Prospectiva do sector ou dos sectores relacionados co título.

a) A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo require competencias non só de carácter técnico, senón aquelas outras que

estean relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, así como co desenvolvemento de tarefas e a vocación

de atención ao público, configurándose o perfil das persoas profesionais da xestión administrativa en todos os niveis como dunha grande

polivalencia.

b) As vías de demanda de emprego no sector apuntan ao incremento continuado do sector servizos. A subcontratación está a se converter nun dos

maiores nichos laborais para estas persoas, o que implica o crecemento e a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos

administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc.).
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1  RA1. Clasifica as tarefas administrativas dunha empresa identificando as áreas funcionais desta.A organización das
entidades e as  suas
áreas funcionais.

53 25

2 RA2. Tramita correspondencia e paquetaría, e identifica as fases do proceso.Tramitación de
correspondencia e
paquetería.

53 25

3 RA3. Controla o almacén de material de oficina, tendo en conta a relación entre o nivel de existencias e o
aseguramento da continuidade dos servizos.

Control de almacén,
de equipos e material
de oficina.

53 25

4 RA1. Realiza operacións básicas de tesouraría e identifica os documentos utilizados.Operacións básicas de
tesourería. Os medios
de cobro e pago.

55 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A organización das entidades e as  suas áreas funcionais. 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica as tarefas administrativas dunha empresa identificando as áreas funcionais desta SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Definiuse a organización dunha empresa

CA1.2 Describíronse as tarefas administrativas dunha empresa

CA1.3 Identificáronse as áreas funcionais dunha empresa

CA1.4 Definiuse o organigrama elemental dunha organización privada e pública

CA1.5 Identificouse a situación física das áreas de traballo

4.1.e) Contidos

Contidos

 Definición da organización dunha empresa.

 Descrición das tarefas administrativas dunha empresa.

 Áreas funcionais dunha empresa.

 Organigramas elementais de organizacións e entidades privadas e públicas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Tramitación de correspondencia e paquetería. 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Tramita correspondencia e paquetaría, e identifica as fases do proceso SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Describíronse as fases da xestión da correspondencia

CA2.2 Realizouse a recepción do correo físico e da paquetaría, cubríndose os documentos internos e externos asociados

CA2.3 Clasificouse o correo utilizando distintos criterios

CA2.4 Distribuíuse o correo interno e o externo

CA2.5 Anotouse nos libros rexistro o correo e os paquetes recibidos e distribuídos

CA2.6 Utilizouse o fax para o envío e a recepción de documentos por este medio

CA2.7 Preparouse para o seu envío a correspondencia e a paquetaría saínte, tanto a normal como a urxente

CA2.8 Púxose especial interese en non extraviar a correspondencia

CA2.9 Mantívose limpo e en orde o espazo de traballo

4.2.e) Contidos

Contidos

 Circulación interna da correspondencia por áreas e departamentos.

 Técnicas básicas de recepción, rexistro, clasificación e distribución de correspondencia e paquetaría.

 Servizo de correos.

 Servizos de mensaxaría externa.

 Fax e escáner: funcionamento.

 Integración de hábitos profesionais básicos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Control de almacén, de equipos e material de oficina. 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla o almacén de material de oficina, tendo en conta a relación entre o nivel de existencias e o aseguramento da continuidade dos servizos SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse os materiais de oficina en relación coas súas características e as súas aplicacións

CA3.2 Recoñecéronse as funcións dos inventarios de material

CA3.3 Identificáronse os tipos de valoración de existencias

CA3.4 Definíronse os tipos de existencias

CA3.5 Calculouse o volume de existencias

CA3.6 Empregáronse aplicacións informáticas no control de almacén

CA3.7 Describíronse os procedementos administrativos de aprovisionamento de material

CA3.8 Realizáronse pedidos para garantir unhas existencias mínimas

CA3.9 Valorouse a importancia dunhas existencias mínimas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Materiais tipo de oficina. Material funxible e non funxible.

 Valoración de existencias.

 Inventarios: tipos, características e documentación.

 Procedementos administrativos de aprovisionamento de material de oficina. Documentos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Operacións básicas de tesourería. Os medios de cobro e pago. 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza operacións básicas de tesouraría e identifica os documentos utilizados SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os medios de cobramento e pagamento

CA1.2 Recoñecéronse os xustificantes das operacións de tesouraría

CA1.3 Relacionáronse os requisitos básicos dos medios de pagamento máis habituais

CA1.4 Realizáronse pagamentos e cobramentos ao contado simulados, calculando o importe que haxa que devolver en cada caso

CA1.5 Realizáronse operacións de tesouraría simuladas, utilizando para iso os documentos máis habituais neste tipo de operacións

CA1.6 Cubriuse un libro rexistro de movementos de caixa

CA1.7 Realizouse o cálculo do importe que haxa que pagar ou cobrar en distintas hipóteses de traballo

CA1.8 Demostrouse responsabilidade tanto no manexo do diñeiro en efectivo como no dos documentos utilizados

4.4.e) Contidos

Contidos

 Operacións básicas de cobramento e de pagamento.

 Operacións de pagamento en efectivo.

 Medios e instrumentos de pagamento: tarxetas de crédito e de débito, recibos, transferencias bancarias, cheques, obrigas de pagamento, letras de cambio e domiciliación bancaria.

 Integración de hábitos profesionais básicos.
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- CA1.1. Definiuse a organización dunha empresa.

- CA1.2. Describíronse as tarefas administrativas dunha empresa.

- CA1.3. Identificáronse as áreas funcionais dunha empresa.

- CA1.4. Definiuse o organigrama elemental dunha organización privada e pública.

- CA1.5. Identificouse a situación física das áreas de traballo.

- CA2.1. Describíronse as fases da xestión da correspondencia.

- CA2.2. Realizouse a recepción do correo físico e da paquetaría, cubríndose os documentos internos e externos asociados.

- CA2.3. Clasificouse o correo utilizando distintos criterios.

- CA2.4. Distribuíuse o correo interno e o externo.

- CA2.5. Anotouse nos libros rexistro o correo e os paquetes recibidos e distribuídos.

- CA2.6. Utilizouse o fax para o envío e a recepción de documentos por este medio.

- CA2.7. Preparouse para o seu envío a correspondencia e a paquetaría saínte, tanto a normal como a urxente.

- CA2.8. Púxose especial interese en non extraviar a correspondencia.

- CA2.9. Mantívose limpo e en orde o espazo de traballo.

- CA3.1. Diferenciáronse os materiais de oficina en relación coas súas características e as súas aplicacións.

- CA3.2. Recoñecéronse as funcións dos inventarios de material.

- CA3.3. Identificáronse os tipos de valoración de existencias.

- CA3.4. Definíronse os tipos de existencias.

- CA3.5. Calculouse o volume de existencias.

- CA3.6. Empregáronse aplicacións informáticas no control de almacén.

- CA3.7. Describíronse os procedementos administrativos de aprovisionamento de material.

- CA3.8. Realizáronse pedidos para garantir unhas existencias mínimas.

- CA3.9. Valorouse a importancia dunhas existencias mínimas.

- CA1.1. Identificáronse os medios de cobramento e pagamento.

- CA1.2. Recoñecéronse os xustificantes das operacións de tesouraría.

- CA1.3. Relacionáronse os requisitos básicos dos medios de pagamento máis habituais.

- CA1.4. Realizáronse pagamentos e cobramentos ao contado simulados, calculando o importe que haxa que devolver en cada caso.

- CA1.5. Realizáronse operacións de tesouraría simuladas, utilizando para iso os documentos máis habituais neste tipo de operacións.

- CA1.6. Cubriuse un libro rexistro de movementos de caixa.

- CA1.7. Realizouse o cálculo do importe que haxa que pagar ou cobrar en distintas hipóteses de traballo.

- CA1.8. Demostrouse responsabilidade tanto no manexo do diñeiro en efectivo como no dos documentos utilizados.

CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN

Realizarase unha sesión de avaliación e cualificación en cada trimestre lectivo nas que se avaliará o proceso de ensino-aprendizaxe, para cuxo

seguimento e valoración se utilizarán os seguintes instrumentos:

a)Cualificación do traballo desenvolvido na aula polos alumnos e alumnas mediante a observación do caderno de actividades

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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b)Cualificación da actitude na aula demostrada polos alumnos e alumnas mediante observación directa do alumnado na clase

c)Cualificación dunha ou varias probas obxectivas de avaliación.

Na cualificación do traballo desenvolvido valorarase aspectos como a limpeza, orde, rapidez, rigor, metodoloxía etc.

Asemade na cualificación da actitude demostrada valoraranse aspectos como participación, colaboración, empatía, coidado e limpeza do material,

o respeto das normas, etc.

Nas probas obxectiva valorarase a utilización de conceptos e a aplicación de procedementos na solución de problemas e a resolución de supostos

prácticos.

Trimestralmente presentarase ao alumnado unha nota que aparecerá no boletín e que se obterá mediante a integración das probas obxectivas

sobre os contidos das unidades didácticas, do traballo realizado e da actitude demostrada na aula.

As probas obxectivas poderán conter tanto preguntas de teoría como supostos prácticos consistentes en resolver un suposto similar aos propostos

na clase. Deberase acadar 5 puntos sobre 10 no total da proba para considerar superados eses contidos.

O traballo desenvolvido na aula será avaliado por observación do caderno de actividades do alumno/a e do arquivo da documentación do mesmo.

Deberase acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10.

A actitude na aula cualificarase en base ás observacións e rexistros feitas pola profesora respecto das actitudes demostradas polo alumno/a na

clase. Puntuarase tamén sobre 10 sendo necesario obter un mínimo de 5.

A nota de cada avaliación obterase ponderando a media das notas das probas obxectivas, e as notas do traballo e da actitude na aula. O peso da

nota das probas obxectivas será do 70%, o do traballo na aula do 20% e o da actitude na aula do 10%. A media ponderada redondearase por

defecto se a parte decimal é inferior a 0,5 e por exceso se é igual ou superior.

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

                      ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Para os alumnos e alumnas que non superen as avaliacións  realizaranse actividades de recuperación, ao longo do curso, con carácter individual e

serán titorizadas pola profesora. Estas tarefas incidirán nos aspectos onde o alumno/a atopou maior dificultade e basearanse nos contidos mínimos

esixibles e os seos criterios de avaliación asociados, e consistirán en:

   -Realización de traballos e exercicios sobre aqueles aspectos en que  atopasen maiores deficiencias ou os non realizados.

   -Realización dunha proba escrita teórica e/ou práctica, similar a da avaliación e de acordó aos criterios de cualificación establecidos

anteriormente.

      SETEMBRO:

Proba de avaliación extraordinaria que consistirá na resolución de cuestións teóricas, exercicios e casos prácticos sobre os contidos mínimos

programados, que se calificará de 0 a 10 puntos.

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

Proba de avaliación extraordinaria que consistirá na resolución de cuestións teóricas, exercicios e casos prácticos sobre os contidos mínimos

programados, que se calificará de 0 a 10 puntos.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A presente programación avaliarase mediante o procedemento establecido polo control do sistema de calidade establecido no centro. Dito control

realizase principalmente por medio do cumprimento dos seguintes documentos:

- Actividades de aula desenvolvidas, que recolle a información sistemática sobre as actividades docentes realizadas polo profesor e emitidas polo

mesmo, para realizar un autocontrol de ditas actividades.

- Recollida de datos para a xunta de avaliación, que recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non

conformidades referentes ó alumnado (suspensos) e cumprimento da programación.

- Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, trátase da porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na mesma e

as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

Ademais, en reunión de departamento, o longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se é

o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- Recollida de información dos estudos realizados e os resultados acadados por cada alumno e alumna.

- Observación directa das dificultades e capacidades que presenta cada alumno e alumna.

- Calquera outra información relevante que proceda do expediente de cada alumno e alumna.

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

No caso de que algún alumno ou alumna presentase dificultades de aprendizaxe ou fosen precisas medidas específicas para lograr a súa

adaptación ao módulo, habería que estudar, no seu momento, despois de coñecer o alumno e alumna as medidas máis axeitadas para poñer en

marcha.

Con carácter xeral, prestarase mais atención na medida do posible  aos alumno/as que teñan mais dificultades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A través de debates, exposicións orais, condutas de convivencia derivadas da propia aula, ben sexa co profesor ben cos/coas propios/as

compañeiros/as, promoveranse os principios de igualdade entre sexos, o rexeitamento de calquera tipo de discriminación, fomentaranse hábitos de

comportamento democrático, a educación para a saúde, fomento da tolerancia, da xustiza,  da disciplina, da hixiene no traballo, etc.

Asociarase a educación para a paz coa tolerancia, coa non violencia, a xustiza, etc.

Incentivarase unha actitude de respecto á opinión das/os demais, aceptar a opinión da maioría, etc.

Abordarase a importancia das medidas de seguridade e hixiene e de prevención de riscos laborais, como forma de contribuír a unha mellor

calidade de vida.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- As previstas no PAT e no Departamento.

10.Outros apartados

10.1) O tratamento das linguas da docencia

1.-As explicacións faranse xeralmente en galego, aos alumnos/as castelán falantes respostaraselles no mesmo idioma.

2.- Os recursos (libros, apuntamentos...) a empregar na aula están en castelá.

10.2) Recursos xenéricos a aplicar na aula

1.-A aula conta cun equipo informático para cada alumno.

2.- A aula ten acceso a internet e o alumnado accederá a localización e consulta de información relevante para cada unidade didáctica.

3. A aula conta cun videoproxector que será empregado para facilitar a labor docente.

10.3) PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021

Procedemento específico relativo a metodoloxía de ensino que se seguirá durante o curso académico 2020/21 según se estableza :

1.- Ensinanza presencial:  seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención a

diversidade establecidas nesta programación.

2.- Ensinanza semipresencial: seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención a

diversidade establecidas nesta programación. Establecendo como ferramenta de apoio a aula virtual do centro así como unha plataforma de

comunicación que permita  a comunicación interna e externa co alumnado , con fin de realizar un seguimento diario .

3.- Ensinanza a distancia: A metodoloxía de traballo realizarase a través da aula virtual do centro que permitirá unha ensinanza-aprendizaxe

basada na interacción e facilitando o alumnado o acceso os materiais didácticos e a realización de traballos e actividades de maneira individual,

ademáis utilizarase unha plataforma de comunicación que permita a interacción coa profesora e cos compañeiros e compañeiras e favorezan a

organización e coordinación do traballo. En canto os seguintes aspectos indicar:

Sobre os CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Realizarase unha sesión de avaliación e calificación en cada trimestre lectivo na que se avaliará o proceso de ensino-aprendizaxe, para cuxo

seguimento e valoración se utilizarán os seguintes instrumentos:

a)Calificación do traballo desenvolvido polos alumnos e alumnas mediante a entrega de actividades e traballos a través da aula virtual .

c)Calificación dunha ou varias probas obxectivas de avaliación, realizadas a través da aula virtual ou a distancia co seguimento da súa realización

a través dunha plataforma de comunicación.

Na calificación do traballo desenvolvido a través da aula virtual valorarase aspectos como a limpeza, orde, rigor, metodoloxía etc. das actividades

subidas /entregadas.

Trimestralmente presentarase ao alumnado unha nota que aparecerá no boletín e que se obterá mediante a integración das probas obxectivas

sobre os contidos das unidades didácticas e  do traballo realizado

As probas obxectivas poderán conter tanto preguntas de teoría como supostos prácticos consistentes en resolver un suposto similar aos propostos

durante o curso. Deberase acadar 5 puntos sobre 10 no total da proba para considerar superados eses contidos.
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O traballo desenvolvido  será avaliado por a entrega de actividades e traballos do alumno/a . Deberase acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10.

A nota de cada avaliación obterase ponderando a media das notas das probas obxectivas, e as notas do traballo a través da aula virtual.

O peso da nota das probas obxectivas será do 70%, o peso do traballo a través da aula virtual será do 30% . A media ponderada redondearase por

defecto se a parte decimal é inferior a 0,5 e por exceso se é igual ou superior.

Sobre o PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN , establecerase a aula virtual como soporte para realizar os traballos , actividades e probas de

recuperación establecidas neste apartado .

Sobre MEDIDAS DE REFORZO, facilitaranse a través da aula virtual en cada contido actividades de reforzo .
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