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Profesorado asignado ao módulo FERNANDO REGUEIRA VEIGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación realízase para o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, pertencente ao Ciclo Formativo de Grao Medio Cociña e

Gastronomía, tomado como referencia o Decreto 218/2008 e o Decreto 38/2010, e introducindo as adapatacións necesarias para adecuar a

docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

PERFIL PROFESIONAL DO TÍTULO:

O perfil profesional do título de técnico en cociña e gastronomía determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluídas no título.

COMPETENCIA XERAL:

A competencia xeral deste título consiste en executar as actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación e presentación, e

servizo de todo tipo de elaboracións culinarias no ámbito da produción en cociña, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando

segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS:

a) Determinar as necesidades para a produción en cociña a partir da documen-tación recibida.

b) Recibir, almacenar e distribuír materias primas, en condicións idóneas de mantemento e conservación, ata o momento da súa utilización.

c) Pór a punto o lugar de traballo, preparando espazos, maquinaria, útiles e ferramentas.

d) Executar os procesos de preelaboración e/ou rexeneración que cumpra aplicarlles ás materias primas, en función das súas características e da

adecuación ás súas posibles aplicacións.

e) Executar as elaboracións culinarias, tendo en conta a estandarización dos procesos, para a súa decoración, terminación ou conservación.

f) Realizar a decoración e a terminación das elaboracións, segundo as necesidades e os protocolos establecidos, para a súa conservación ou o

seu servizo.

g) Realizar o servizo das elaboracións, tendo en conta as necesidades, o ámbito da execución e os protocolos establecidos.

h) Executar os procesos de envasado e/ou conservación para cada xénero ou elaboración culinaria, aplicando os métodos axeitados e utilizando

os equipamentos idóneos, para preservar a súa calidade e evitar riscos alimentarios.

i) Aplicar os protocolos de seguridade laboral e ambiental, hixiene e calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos ambientais e nas

persoas.

j) Cumprir os obxectivos da produción, actuando consonte os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais adecuadas

cos membros do equipo de traballo.

k) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

l) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

m) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación vixente.

n) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego, desenvolvendo unha cultura emprendedora e adaptándose a diferentes postos

de traballo e a novas situacións.

o) Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de

comercialización.

p) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

CONTORNO PROFESIONAL:

1. Estas persoas desenvolven a súa actividade profesional en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector de hostalaría,

aínda que tamén poden traballar por conta propia en pequenos establecementos do subsector de restauración.
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2. Esta profesión desenvólvese en sectores e subsectores produtivos e de prestación de servizo onde se desenvolvan procesos de preelaboración,

elaboración e, de ser o caso, servizo de alimentos e bebidas, como é o sector de hostalaría e, no seu seo, as subáreas de hotelaría e restauración

(tradicional, moderna e colectiva).

Tamén en establecementos dedicados á preelaboración e á comercialización de alimentos crus, tendas especializadas en comidas preparadas,

empresas dedicadas á almacenaxe, ao envasado e á distribución de produtos alimentarios, etc.

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

Cociñeiro/a.

Xefe/a de partida.

Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas

PROSPECTIVA DO TÍTULO NO SECTOR:

No desenvolvemento do currículo establecido no presente decreto tivéronse en conta as seguintes consideracións:

1. Cambio nos hábitos de vida da poboación consumidora. Ademais das implicacións obvias do feito de que España sexa un destino turístico

tradicional, os hábitos de vida da poboación española están a cambiar a grande velocidade. A incorporación da muller ao traballo remunerado, a

proliferación de fogares dun só individuo e o afastamento dos postos de traballo son, entre outros, factores que inciden directamente sobre o

consumo de alimentos fóra do fogar.

2. En relación co anterior, as cadeas de restauración rápida, a restauración moderna, os restaurantes temáticos ou de neo-restauración, así como

a cociña para colectividades constitúen o subsector que maior medre está a experimentar, e espérase que se manteña nos próximos anos. Na

beira contraria, o mercado apunta a unha paraxe dos restaurantes tradicionais e de luxo, así como unha evolución discreta da cociña de autor.

3. A necesidade de manexar grandes volumes de servizo, concentrado en lapsos curtos, incide directamente nas técnicas produtivas e na nova

maquinaria especializada que se debe empregar. Dentro desta, cómpre salientar os autoclaves, as máquinas de baleiro, as termorresistencias de

inmersión, etc. Así mesmo, a organización da produción está a variar substancialmente cara a unha maior especialización nas tarefas e unha maior

capacidade de coordinación entre cada fase. Consecuentemente, os horarios tenden a flexibilizarse.

4. Como consecuencia do anterior, o sector reclama un número importante de profesionais da cociña, con máis experiencia en técnicas

específicas, sistemas de produción baseados en cuarta e quinta gama, e manexo de equipamentos e ferramentas con base na tecnoloxía

informática. Por outra banda, fanse imprescindibles as actitudes favorables cara á autoformación e cara á responsabilidade, tanto no referido á

importancia da seguridade, a hixiene e a calidade, como no relativo á posición que supón unha tarefa nun contorno organizativo de estandarización

crecente.

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

cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.
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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 Nesta unidade o alumnado introducirase no mundo empresarial e nofenómeno do emprendemento, a través
das prácticas nas ideas de negocio.

Empresa e iniciativa
emprendedora

6 11

2 Nesta unidade o alumnado comprenderá a importancia dos factores da contorna da empresa que inflúen na
súa actividade e os pilares básicos da organización dunha empresa, desde a súa función comercial aos
departamentos de recursos humanos e de produción.

Contorno e
organización
empresarial

23 44

3 Nesta unidade o alumnado familiarizarase coas diversas formas xurídicas da empresa, así como cos trámites
básicos para crear unha empresa.

Creación e posta en
marcha dunha
empresa

6 11

4 Nesta unidade o alumnado iniciarase nas operacións esenciais que comporta a xestión dunha empresa, desde
a xestións dos seus investimentos e das fontes de financiamento ata a xestión contable, fiscal e administrativa.

Xestión empresarial 18 34
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Empresa e iniciativa emprendedora 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

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

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

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da cociña e restauración.

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

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

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da cociña e restauración, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto
empresarial.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de cociña e restauración (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 Cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 Actuación das persoas emprendedoras no sector da cociña e restauración.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da cociña e restauración.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Contorno e organización empresarial 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 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 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

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

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de cociña e restauración en función da súa posible localización.

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

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa cociña e restauración e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así
como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de cociña e restauración, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

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

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de cociña e restauración, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do
sistema empresarial.

    CA2.11.1 Delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

    CA2.11.2 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa do sector

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A función comercial. O marketing estratéxico e operativo.

 0Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

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

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

 Localización da empresa.

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

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

   Organización dos recursos humanos dispoñibles.

   Actividades e procesos básicos na empresa. Externalización de actividades da empresa.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Creación e posta en marcha dunha empresa 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 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 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da cociña e da restauración.

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

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

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

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

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas da cociña e restauración tendo en conta a súa localización.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal da persoa empresaria.

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

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de cociña e restauración.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión empresarial 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coa cociña e
restauración, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidació

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

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

   CA4.5.1 Analizáronse as necesidades de investimento da empresa.

   CA4.5.2 Analizáronse as fontes de financiamento da empresa.

   CA4.5.3 Elaborouse o plan financeiro e o estudo de viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector da cociña e restauración.

   Análise das necesidades de investimento dunha pequena e mediana empresa do sector.

   Análise das fontes de financiamento dunha pequena e mediana empresa do sector.

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

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de cociña e restauración: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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De acordo co DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de

Galicia (art. 49) os procedementos de avaliación aplicados polo equipo docente, que serán accesibles ao alumnado con necesidades específicas,

terán en conta a competencia xeral e as capacidades profesionais, persoais e sociais características do título, que constitúen a referencia para

definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos, expresados en termos de RESULTADOS DE APRENDIZAXE dos módulos

profesionais que o conforman.

A valoración do grao de consecución destes resultados de aprendizaxe farase tomando como referencia inmediata os CRITERIOS DE

AVALIACIÓN establecidos para o módulo de EIE, tendo en conta que terán a consideración de MÍNIMOS ESIXIBLES os seguintes:

UT 1:

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

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

CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos

indispensables para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.4 - Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector do ciclo.

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

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

UT 2:

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

CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de

actuación das empresas.

CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico,

social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas

entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de restauración en función da súa

posible localización.

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

CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

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

empresariais.

CA2.11.1 - Delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

CA2.11.2 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa do sector.

UT 3:

CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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negocio.

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

CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

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

xurídica.

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

UT 4:

CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio

neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á

solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

CA4.3 - Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana

empresa relacionada co sector do ciclo, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal.

CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido,

albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa do sector.

CA4.5.1 - Analizáronse as necesidades de investimento da empresa.

CA4.5.2 - Analizáronse as fontes de financiamento da empresa.

Os PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN empregados para os distintos criterios de avaliación son os seguintes:

1. PROBAS ESCRITAS DE EXAME. Realizaranse tantos como considere o profesor e, al menos, un por trimestre. Poderán consistir en preguntas

longas a desenvolver, preguntas curtas, tarefas de relacionar, casos prácticos, cuestionarios de verdadeiro/falso, ou tests de resposta única e/ou

múltiple coa penalización no seu caso indicada na proba. Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables:

 - Está prohibido o uso de móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou con conexión a internet. Poderase solicitar ao

alumnado que deposite os seus teléfonos, apagados ou silenciados previamente, nun lugar da aula inaccesible para eles, durante a realización das

probas, séndolle entregados unha vez estas rematen.

 - Se se detecta algún alumno/a copiando, deberá entregar a proba e esta considerarase suspensa.

 - A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame (do contrario todas as preguntas teñen o mesmo valor).

 - Se un alumno falta a un exame, con causa xustificada a xuízo do docente, poderá realizalo na data en que se celebre o seguinte exame, sexa na

mesma ou en distinta avaliación. Se xa non estivese previsto ningún exame máis na avaliación ordinaria, ou ben se tivera faltado ao primeiro

exame sen causa xustificada a xuízo do docente, deberá realizalo dentro do período de recuperación establecido no apartado 6.a da presente

programación. Se o alumno que faltara a un exame perdera o dereito á avaliación continua, aplicarase o previsto no apartado 6.b da programación.

Poderase seguir un sistema de comodíns, que o alumnado obterá ao contestar correctamente a preguntas escritas nas clases diarias e que poderá

empregar posteriormente para neutralizar preguntas incorrectamente contestadas nas probas de exame.

2. TAREFAS DE AULA avaliables con TÁBOA DE OBSERVACIÓN. Realizaranse para a avaliación dalgúns criterios de avaliación nas UT 1, 2 e 3.

Poderán consistir en actividades creativas ou de procura de información plasmadas nun documento escrito que deberá entregarse necesariamente

no prazo límite en cada caso outorgado, acompañado, no seu caso, dunha exposición oral.

3.- PROXECTO EMPRENDEDOR avaliable con TÁBOA DE OBSERVACIÓN. Realizarase para a avaliación de certos criterios de avaliación das

UT 1 a 4 e poderá consistir nun plan de empresa e/ou nun modelo de negocio, que deberá entregarse necesariamente por escrito no prazo límite

indicado polo docente, acompañado, no seu caso, dunha exposición oral.

Os criterios de avaliación mínimos esixibles sempre son avaliados coa proba escrita. A táboa de observación empregada para a avaliación das
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tarefas de aula e do proxecto emprendedor correspóndese en todos os casos con criterios de avaliación que non son mínimos esixibles.

Partindo do peso relativo asignado a cada criterio de avaliación nas diferentes unidades de traballo, os criterios de cualificación globais de cada UT

son os seguintes:

UT Probas escritas TO Tarefas de aula TO Proxecto emprendedor

1 80%                         15%                          5%

2 80%                         5%                                  15%

3 80%                         15%                           5%

4 80%                         0%                                  20%

Ponderación parcial de cada unidade de traballo na nota final do módulo de EIE:

UT 1: 10%

UT 2: 40%

UT 3: 10%

UT 4: 40%

Ponderación global dos diversos instrumentos na avaliación final do módulo de EIE:

-Exame    (80%)

-Tarefas   (5%)

-Proxecto (15%).

A cualificación de cada avaliación parcial obterase da media acadada nos distintos resultados de aprendizaxe avaliados no trimestre. A tal efecto,

terase en conta o seguinte:

1.- Para superar a avaliación trimestral e poder facer media será necesario ter superados todos os resultados de aprendizaxe avaliados no

trimestre; do contrario, suspenderase a avaliación e deberase recuperar o RA pendente.

 2.- Entenderase superado un resultado de aprendizaxe cando o alumno obteña globalmente un 50% ou máis dos CA mínimos esixibles dese RA.

A non superación de CA que non son mínimos esixibles, ou ben a non superación dun ou varios CA mínimos esixibles individualmente

considerados non acarrearán, en ningún caso, por sí mesmos, o suspenso do RA, sempre que se cumpra a condición inicial. En tales casos, dado

que se considera superado o RA, o alumno non deberá realizar ningunha actividade de recuperación.

 3.- A nota final do RA obterase de sumar a puntuación acadada nos CA mínimos esixibles e a puntuación acadada nos CA que non son mínimos

esixibles. Agora ben, dado que é condición imprescindible para superar o RA acadar un 50% ou superior nos CA mínimos esixibles, se o alumno

obtén no RA unha nota global de 5 ou superior, pero ten menos do 50% nos CA mínimos esixibles, terá suspenso o RA e levará unha nota dun 4.

Isto significa que a puntuación acadada nos CAs que non son mínimos esixibles sempre serve para subir nota, unha vez superado o RA, pero non

serve, por sí mesmo, para entener superado o RA.

A cualificación parcial expresarase de 0 a 10 e nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por defecto ou

exceso, excepto que esta sexa inferior a 5 (xa que é preciso obter un mínimo dun 5 para superar a avaliación). As cualificacións inferiores a 1

cualificaranse en todo caso cun 1. No caso de que a media trimestral sexa 5 ou superior, pero non se superen todos os RAs avaliados no trimestre,

a nota máxima da avaliación no boletín trimestral será dun 4.

A cualificación final do módulo de EIE será a media ponderada das 2 avaliacións, tendo en conta o peso de cada unidade na avaliación final.

Aplicaranse as mesmas normas de redondeo que no parágrafo anterior. Para superar o módulo de EIE é necesario ter superados todos os RAs e

todas as avaliacións, segundo o arriba disposto, polo que de non ter superado algún RA e algunha avaliación a nota final sempre será inferior a 5
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Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, estas pautas de cualificación poderán, no seu caso e de ser necesario,

flexibilizarse concedendo máis tempo para a realización das probas ou maior prazo para a entrega dos proxectos ou das tarefas avaliables.

Os instrumentos de avaliación empregados no módulo e antes descritos están concebidos para o uso presencial na aula, pero, se durante o curso

se producise algunha situación de confinamiento de alumnado ou profesorado, tanto total, como de persoas en concreto, tamén poderán ser

utilizados estes instrumentos a través de ferramentas informáticas como a aula virtual, correo electrónico ou outras.

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

No mes de marzo, tras a avaliación previa á FCT, para ao alumnado que non conseguise o módulo segundo os parámetros indicados no apartado

quinto da presente programación, o profesor definirá no informe individualizado de avaliación os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

pendentes e a recuperar por cada alumno, programará as actividades de recuperación a realizar polo alumnado no período comprendido de marzo

a xuño e detallará a data de realización do exame no mes de xuño, así como, no seu caso, as datas de entrega das tarefas e proxecto avaliables,

que, en todo caso, sexa necesario efectuar para a recuperación das partes pendentes do módulo. Para a superación da materia durante este

período estableceranse os mesmos criterios de cualificación expresados no apartado quinto da presente programación.

Sen prexuízo do anterior, ao longo do curso o profesor poderá, de xeito facultativo, realizar aquelas actividades de recuperación que considere

oportunas, non estando obrigado a elo, en ningún caso.

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

Segundo o disposto no artigo 25 da Orde de 12 de xullo de 2011, o alumnado con faltas de asistencias equivalentes ao 10% ou máis das sesións

totais do módulo (53 sesións) perderá o dereito á avaliación continua. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua,

o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro. A tal efecto e de acordo coas normas do centro, establécese un máximo

dun 10 % de faltas non xustificadas (6 sesións) e un máximo dun 5% adicional de faltas xustificadas (3 sesións). Unha vez cuberto o 5% de faltas

xustificadas, todas as faltas posteriores (aínda que teñan xustificación) consideraranse non xustificadas. Por todo o anterior, perderá, en

consecuencia, o dereito de avaliación continua o alumnado que, de calquera xeito, teña 7 ou máis faltas non xustificadas, ou o alumnado que teña

10 ou máis faltas totais, xustificadas e/ou non.

A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior. Non obstante, será obrigatorio apercibilo previamente unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia (4 sesións).

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua non perde o seu dereito de asistencia a clase. Non obstante, o profesorado poderá non

permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación continua, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua será avaliado dalgún dos seguintes xeitos:

 A)  Cos mesmos instrumentos e procedemento de avaliación previstos para o módulo de EIE no apartado quinto da programación, se o alumno así

o solicita a realiza todas as probas escritas. No caso de que o alumno non realice alguna das probas escritas nas datas establecidas, deberá ser

avaliado necesariamente segundo o apartado seguinte.
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 B) Mediante unha proba extraordinaria, no caso de aquel alumnado co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non fora posible utilizar os

instrumentos ordinarios de avaliación ou ben, no caso de aquel alumnado que non tivera solicitado ser avaliado deste xeito ordinario. A proba

extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente terá lugar no mes de xuño ou, de solicitalo por escrito o alumno,

no mes de marzo, e consistirá nun exame escrito de carácter téorico-práctico que abranguerá todos os resultados de aprendizaxe do módulo

(incluso os xa superados, no seu caso) e que suporá o 100% da nota final. Para poder superar o módulo con esta proba, o alumno deberá acadar

nela unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 e superar todos os criterios de avaliación que teñan a consideración de mínimo esixible.

En consecuencia, queda claramente establecido que o alumno con perda do dereito á avaliación continua poderá optar entre ser avaliado de xeito

ordinario, co resto do alumnado, se así o solicita e realiza todas as probas e tarefas/proxecto avaliables ou ben, ser avaliado de xeito extraordinario

coa referida proba extraordinaria. Agora ben, se, escollida a primeira opción e avaliado cos instrumentos de avaliación ordinarios, o alumno, no

mes de marzo, tras a avaliación previa á FCT, non superara o módulo, non terá dereito en ningún caso a realizar as actividades de recuperación

establecidas no apartado 6.a da presente programación nin á proba extraordinaria á que se refire o parágrafo seguinte, e deberá repetir o módulo.

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

Consonte o disposto na Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o profesor realizará un análise do grao de cumprimento da programación, do grao de

adquisición dos obxectivos iniciais da programación por parte dos alumnos, así como da propia práctica docente.

No caso de que se detecten problemas, faranse as modificacións na programación que se consideren convenientes, a xuízo do profesor.

O seguimento mensual da programación faráse a través da aplicación informática prevista a tal efecto pola Consellería de Educación.

Entregarase unha memoria final de curso, no modelo facilitado polo Departamento de Calidade do centro educativo, que recollerá, no seu caso, as

modificacións efectuadas na programación ao longo do curso e as propostas de mellora para o vindeiro curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo de curso, realizarase unha avaliación inicial do alumnado, mediante a entrega dun cuestionario de avaliación inicial sobre

coñecementos previos e outras cuestións de interese, que se complementará cos datos proporcionados polo titor na sesión de avaliación inicial.

Así mesmo, o docente, antes de cada unidade, poderá pulsar o estado de coñecementos específicos previos do alumnado.

A partir da información suministrada polos procedementos anteriores, o docente establecerá o nivel do alumnado, partindo del para a impartición

do módulo e das distintas unidades, así como, no seu caso, as necesidades específicas que houbera na aula, tomando as medidas previstas no

apartado 8.b da presente programación.

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

Sen prexuízo do obxectivo principal do docente en canto a necesaria adquisición polo alumnado das competencias establecidas no currículo de

aplicación para o módulo, procurarase atender á diversidade da aula e ás necesidades educativas específicas do alumnado para garantir un ensino

de calidade que permita o desenvolvemento persoal e unha sociedademáis xusta.

B.1.- Perspectiva xeral de atención á diversidade da aula. Dada a alta probabilidade de contar cun grupo-aula heteroxéneo, a obriga de educar ¿en

e para a diversidade¿ e o principio do deseño para todos/as da Lei 10/2014 e o disposto no Decreto 229/2011, aconsellan unha programación de
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aula aberta e flexible que dea resposta aos distintos requirimentos do grupo. Así, sempre que sexa posible, poderase tomar algunha medida para

atender os diversos niveis de madurez, os diversos intereses e motivacións e os distintos ritmos do alumnado da aula (vg, procurar agrupamentos

heteroxéneos, considerar distintos tempos de realización de actividades, propoñer lecturas ou outras actividades, etc.).

B.2.- Perspectiva personalizada de atención a alumnado con N.E.A.E. No caso de que, tras a sesión de avaliación inicial e por indicación do

Departamento de Orientación do centro, algún alumno/a requira atención educativa específica, por ter necesidades educativas especiais,

dificultades de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades, por incorporación tardía ao sistema educativo, por condicións persoais ou de historia

escolar (arts.73 LOE e 14 LOMCE), sempre que sexa posible e axeitado, á xuízo do docente, adoptaranse as medidas de atención á diversidade

aconselladas polo citado Departamento de Orientación, unha vez valorado o alcance das necesidades educativas específicas do alumno, todo elo,

dentro das orientacións xerais establecidas pola Consellería de Educación para cada caso concreto, e tendo en conta que, na medida do posible e

en virtude do principio de normalización, procurarase que a atención específica poida ser acadada coa adopción de medidas ordinarias de reforzo

educativo e seguimento, tales como medidas de adaptación de elementos non prescritivos do currículo e de seguimento (vg, repetición

individualizada de explicacións ou apoio individualizado durante as tarefas), medidas organizativas (vg, situar ao alumno nas primeiras filas),

medidas para mellorar a atención (vg, preguntarlle de vez en cando na clase), medidas para proporcionar hábitos de estudo (vg, preguntarlle

diariamente para comprobar o aprendido), medidas para aumentar a autoestima (vg, recoñececerlle os progresos que realiza), etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A finalidade da educación debe ser a de incorporar ao alumno/a á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos

coñecementos científicos do módulo, senón que tamén se debe procurar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na actualidade

(guerras, desigualdade, inxustiza, agotamento de recursos naturais...), co fin de contribuír, na medida do posible, ao desenvolemento integral da

persoa e á construción dunha sociedade máis libre, xusta e pacífica.

A inclusión da educación en valores no módulo de EIE pode realizarse, según o caso, de diversos xeitos (nos criterios de avaliación, nos contidos,

nos obxectivos das unidades, nas propias actividades ou na metodoloxía empregada).

Os principais valores que se poderán traballar no módulo de EIE son:

1. Educación para o medio ambiente (na concienciación dos custes sociais da actividade económica das empresas e as bondades da

incorporación de obxectivos medioambientais nos compromisos de responsabilidade social corporativa das compañías).

2. Educación para a paz e para unha sociedade xusta e democrática (incorporando os valores da economía social e fomentando unha sana

competencia entre as compañías, evitando prácticas de competencia desleal).

3. Educación do consumidor (na concienciación da relevancia das opcións de consumo racional e responsable dos individuos, en función do nivel

de responsabilidade social das empresas, na adquisición dunha conciencia crítica frente á publicidade e o consumismo).

4. Educación para a saúde e respecto da dignidade e non explotación dos traballadores (na concienciación da necesidade dos empresarios de

cumprir coas súas obrigas laborais, de prevención de riscos e fiscais).

5. Educación para a igualdade entre as persoas, con independencia da súa raza, sexo, relixión, etc. (nos exemplos de emprendedores, na

valoración das ideas de negocio, etc.).
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6. Educación moral e cívica (fomentando o espírito crítico, o respecto á lei e aos dereitos dos demais, a convivencia pacífica, o pluralismo e a

tolerancia).

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso e sempre que sexa posible, poderanse realizar diversas actividades complementarias e/ou extraescolares, previa coordinación

co departamento específico do grupo e coa colaboración con entidades e profesionais externos, co fin de completar a adquisición de competencias

do alumnado e mellorar a súa relación co contorno no que se desenvolve a actividade de ensino aprendizaxe.

Estas actividades, organizadas polo propio docente e/ou polo Departamento de FOL ou o Viveiro de empresas do centro, poden incluír:

- Visitas a feiras ou congresos relacionados coa materia ou co ciclo.

- Organización de xornadas técnicas impartidas por profesionais do sector.

- Realización de talleres prácticos relacionados co módulo.

- Impartición de charlas en relación co emprendemento.

- Visitas ou actividades de difusión do viveiro de empresas, etc.

10.Outros apartados

10.1) Normas dentro da aula.

O alumnado deberá cumprir en todo momento o establecido nas Normas de Organización e Funcionamento do centro educativo, co fin de garantir

un axeitado desenvolvemento das clases que contribúa á consecución por parte do alumnado dos obxectivos curriculares.

En particular, no que se refire á PUNTUALIDADE, o alumnado deberá ter en conta o seguinte:

- Procurarase a máxima puntualidade na entrada ás clases tanto por parte do profesorado como do alumnado.

- Unha vez comezada a clase, o alumnado que chegue tarde, poderase incorporar á mesma sempre e cando, non supere os 15 min e non

interrompa o normal desenvolvemento, con autorización expresa do docente, do contrario incorporarase na hora seguinte. Este retraso reflectirase

no control de faltas.

- Nas actividades que así o requiran, procurarase a máxima puntualidade na conexión, podéndose incorporar sempre e cando non se superen os

15 minutos co consentimento expreso do docente, e non se interrompa o normal desenvolvemento da actividade. Contabilizarase como falta

aquelas ausencias a actividades que o docente estime como obrigatorias.

- Considérase falta de puntualidade cando o retraso non sexa superior a 15 minutos. A partir deste tempo poñerase falta de asistencia, a hora que

corresponda.

- A falta reiterada de puntualidade considérase conduta contraria á convivencia.

No que se refire ao USO DE MÓBILES E OUTROS DISPOSITIVOS, o alumnado deberá cumprir o seguinte:

- Deberanse apagar ou silenciar os calquera dispositivo non autorizado, con especial mención aos teléfonos móbiles, que interrompa o correcto

funcionamento da clase durante as mesmas. Non se poderá facer uso do mesmo dentro das aulas, talleres, biblioteca, salón de actos ou calquera

espazo no que se estea a desenvolver a actividade educativa, nin saír destes lugares durante as sesións lectivas para utilizalos, salvo causas

debidamente xustificadas e con autorización expresa do docente.

- Deberanse apagar ou silenciar os calquera dispositivo non autorizado, con especial mención aos teléfonos móbiles, que interrompa o correcto

funcionamento da conexión, salvo causas debidamente xustificadas e con autorización expresa do docente.
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- O docente poderá solicitar ao alumnado que deposite, ao inicio da clase, o móbil ou calquera outro dispositivo nun lugar específico da aula ou

espazo educativo alonxado do seu acceso inmediato, para impedir o seu uso durante a clase ou durante a realización dalgunha actividade.

Extraordinariamente, durante o transcurso da clase ou da actividade, poderase permitir algún uso puntual do móbil ou dispositivo, sempre que

houbera causa debidamente xustificada e con autorización expresa do docente. Ao final da clase ou da actividade, o docente permitirá a recollida

dos móbiles ou demais dispositivos depositados.

- De conformidade co establecido na Lai 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, o profesor está facultado

para requerir ao alumnado a entrega de calquera obxecto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, sexa perigoso ou

que poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. Este requirimento obriga ao

alumnado requerido á inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesor na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á

disposición do alumno maior de idade (ou do representante legal, no caso dos menores) unha vez rematada a xornada escolar ou a actividade

complementaria ou extraescolar, todo elo, xen prexuízo das correcciones disciplinarias que correspondan.

10.2) Metodoloxía

As ferramentas metodolóxicas utilizadas polo docente empregarán, sobre todo, os medios propios do ensino presencial (apuntamentos e/ou libro

de texto, explicacións na aula, proxección de materiais no ordenador da aula, etc.).

Non obstante prevese a utilización de medios propios do ensino on line (aula virtual, videoconferencias, correo electrónico, etc.) no caso de ser

necesarios estes últimos como consecuencia de que se produzca unha situación de confinamento ao longo do curso, que impida a asistencia ó

centro educativo.
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