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ADAPTACION DA PROGRAMACIÓN DIDACTICA
MP0448 OPERACIÓNS AUXILIARES DA TESOURARÍA
CURSO 2019 /2020

Centro: CPR.CEBEM

Código:36013795

Ciclo Formátivo: CMADG01
Módulo: MP0448 Operacións auxiliares de Teouraría
Docente: José Antonio López Antes
DATA: 4 / 05 / 2020
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

UNIDAD 1: Sistema financiero español
CA2.1 -Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que
operan no sistema financeiro español.
CA2.2 - Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non
bancarias, e describíronse as súas principais características.
RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento,
investimento e servizos desta índole que se utilizan na empresa, e
describiuse a finalidade de cada un.

CA2.3 - Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación
cos produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa.
CA2.4 - Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro.
CA2.5 - Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non
bancarios, e describíronse as súas características.

Unidad 2: Métodos de pagamento e cobramento
CA1.1- Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa.
RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. CA1.2 - Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
eracións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.
CA1.4 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da
caixa, e detectáronse as desviacións.
RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada

CA1.4 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da
caixa, e detectáronse as desviacións.
CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario

UNIDAD 3 : Libros de Rexixtro de Tesouraría
CA1.1 - Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa.
RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases.
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CA1.2- Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.
CA1.3 - Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría.
CA1.4 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da
caixa, e detectáronse as desviacións.
RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada

CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo
bancario.

UNIDAD 4 : Presuposto de tesouraria
CA1.1 - Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa.
RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases.

CA1.2 - Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e
pagamentos) e a documentación relacionada con eles.
CA1.3 - Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría.
CA1.4 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da
caixa, e detectáronse as desviacións.

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada.

CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo
bancario.

UNIDAD 5: Cálculos de financiación.Interés simple e interés composto.
CA3.1 - Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de
actualización simple.
RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e
aplica as leis financeiras correspondentes.

CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros.
CA3.3 - Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros.
CA3.4 - Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de
operacións.
CA3.5- Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual
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equivalente.
CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos
financeiros máis habituais na empresa.
RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada.

CA4.2 - Calculouse o líquido dunha negociación de efectos.
CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.
CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade.
CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo
bancario.

UNIDAD 7: Operacions de captación dos bancos:pasivo.Operacións de financiación operacións de activo.
RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento,
investimento e servizos desta índole que se utilizan na empresa, e
describiuse a finalidade de cada un.

CA2.4 - Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro.
CA2.5 - Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non
bancarios, e describíronse as súas características.

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos
as leis financeiras correspondentes
financeiros máis habituais na empresa.
RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada.

CA4.1- Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais.
CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e
composta, e o desconto simple.

UNIDAD 8: Servizos bancarios
RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación
correspondentes a instrumentos financeiros básicos de financiamento,
investimento e servizos desta índole que se utilizan na empresa, e
describiuse a finalidade de cada un.

CA2.- Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que
operan no sistema financeiro español.
CA2.2 - Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non
bancarias, e describíronse as súas principais características.

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos
aplica as leis financeiras correspondentes.
financeiros máis habituais na empresa.
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RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a
documentación asociada.

CA4.1 - Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis
habituais.

CA4.2 -Calculouse o líquido dunha negociación de efectos.
CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización
simple e composta, e o desconto simple
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Faise un seguimento do alumnado mediante a súa participación realizándo actividades,
exercicios, resúmenes ,video-clases,etc.
O alumnado fai traballos e exercicios que deben presentar nunha data determinada.

Avaliación

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro

Avaliación de
materia
pendentes

Instrumentos:
Para a docencia deste módulo empreganse, para a comprobación dos
ouxectivos propostos na entrega dos traballos e exercicos, varios medios:
–
telegram.
–
Correo.
–
Video conferencia.
Para a obtención da cualificación final de curso teranse en conta,
principalmente, a media aritmética das dúas primeiras avaliacións , sempre
que ambas estean aprobadas.
Unha vez obtida esa nota media sobre a cualificación final, farase unha
“compensación extraordinaria”, correspondente cos mérito e traballo do
alumnado, neste tempo excepcional que poderá chegar os dous puntos.

Non se contempla para F.P.
Criterios de avaliación:
Alumnado cunha avaliación suspensa:
Os que non superarón unha das dúa avaliacións primeiras, farán traballos,
problemas e exercicios como repaso e reforzo para acadar os mínimos
exisidos e así superar o módulo.
O final do trimestre unha vez feitos todos os traballos e exercicios de repaso,
farán unha proba da materia, para comprobar si chegan ós mínimos esixidos.
Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou que estea repetindo a
materia
O igual que os anteriores, encomendaraselles que fagan problemas,
exercicios e traballos co fin de repasar para superar a materia do módulo,
acadando así os mínimos esixibles.
Ademais, igual cos anteriores farán unha proba telemática ou presencial (se
é posible), na que terán que superar as dúas avaliacións para superar o
módulo.
O temario será o correspondente o curso 19/20, ata a interrupción sufrida
polo Estado de Alarma.
Para este alumnado a nota será a media de ambas partes, debendo acadar
una mínimo de 3,5 puntos en cada avaliación, para poder facer a media,
tendo un 1 punto de “compensación extraordinaria” en cada unha delas,
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segúndo os traballos realizados o longo do terceiro trimestre.
As probas serán teorico-practica como habitualmente se fai o longo do
curso.
En ambos casos , con unha ou duas avaliacións valorarase positivamente
todo o esforzo feito polo alumnado, traballos presentados, asistencia e
participación nas video clases, resolución de exercicios etc, na procura en
todo momento da mellora e por suposto a promoción na súa traxectoria
educativa, debido as circunstancias especiais que estamos vivindo por esta
pandemia e o Estado de Alarma, e sempre buscando a igualdade de
oportunidades para todo o alumnado.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado estará informado en todo momento dos instrumentos, medios
e formas de cualificación por parte do profesor para acadar un bo resultado
nas probas.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Durante este periodo de encerramento, faranse un repaso das dúas primeiras
avaliacións, este constará de aclaracións de dúbidas, reforzo da parte teorica
(con traballos e resúmenes) e da parte práctica mediante a realización de
exercicios e problemas, que fará o alumnado e serán entregados ó profesor
para a súa corrección, indicándolles os posibles erros e a materia a repasar.
En canto as actividades de ampliación faranse se é o caso e o repaso e reforzo
o permiten dunha forma lenta e gradual para a mellora da comprensión do
módulo por parte do alumnado, pero sempre tendo en conta que esta
materia non é avaliable é so contará en positivo para o alumnado, a través
dos exercicios ou traballos que realicen.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade):

Para planificar as video clases na plataforma CISCO WEVEX , envíaselles ó
alumnado unha comunicación por correo electronico.
En todo momento están en contacto co profesor por telegram ou correo
electronico.
Os traballos os entregan por correo electronico ou a través de telegram.
Normalmente fanse tres clases dunha hora semanal , e depois duas por
telegram para aclarar dubidas sobre os traballos e os exercicios.

Materiais e recursos

Apuntes de clase, libros de texto.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

–

Correo eléctronico.

–

Telegram

–

Video conferencia

Publicación na páxina web do centro.
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