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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalería e turismo CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Ciclo 

formativo de 
grao 
superior 

Réxime 

xeral-
ordinario 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 
  

MPO183 Empresa e iniciativa emprendedora 2019/2020 3 53 53 

Profesorado asignado ao módulo M. Ofelia López. López 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo “Empresa e iniciativa emprendora” evidenciarán a consecución 
de todos os resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación 
activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumnado deberá participar regularmente nas actividades  
programadas. 

 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 

descritos na presente programación: 
 
UNIDADE FORMATIVA: MP0183 

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

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

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da 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. 
 
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. 
 

       CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos      
        tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultura. 
       CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de restauración    

         en función da súa posible localización. 
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CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa restauración e describíronse os principais 
custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que produce. 

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

CA2.12 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. 
 
RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e 

posta en marcha. 
 
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 negocio. 
CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector 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. 
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas 

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

 
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. 

 
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. 

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.  
 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha 
pequena e dunha mediana empresa relacionadas coa restauración, 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. 
CA4.6 Incluíuse no plan de empresa os impostos aos que estan obrigados e a documentación mercantil precisa para a 
actividade. 

  
A  día 13/02/2020 estaba impartido e avaliado todo o módulo de Empresa e iniciativa emprendedora, agás a entrega 
final do plan de empresa, que se acordou co alumnado facer o seguimento ata a data da 2ª avaliación,  a través da 

aula virtual. A súa entrega final tamén foi via dixital. 
 

Este mínimos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación será a referencia para configurar as probas de recuperación das 

partes non superadas, asi como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación 
continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que proporcionou 
información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas 

relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo 
en conta tamén os criterios: 

 
1. Unha ou varias probas escritas (exames). Consistirán en preguntas teóricas e exercicios ou supostos prácticos. A proba escrita de cada 
parte da materia consistiiu  nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con preguntas test con elección 

da alternativa correcta, e/ou preguntas curtas e, de ser o caso, casos prácticos similares aos realizados na clase. 

Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables: 
Nas probas presenciais, salvo autorización expresa para realizar algunha tarefa en concreto, está prohibido a utilización de teléfonos 
móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet. 

No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como consecuencia do 
feito lle queda esa proba suspensa. 

 A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame, de non aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor. 
 A puntuación obtida nesta proba suporá un 60 % da cualificación final do módulo. 

2.Elaboración dun plan de empresa: suporá un 40% da cualificación final do módulo. É condición indispensable para poder superar o 
módulo a entrega do Plan de empresa. 
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3. Nas actitudes mostradas en clase xunto coa asistencia regular do alumno, que serviran para axustar a nota. 

A cualificación de cada unha das avaliacións obterase cos parámetros anteriormente indicados obtendo unha cualificación numérica de 0 
a 10. Nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por exceso ou defecto, excepto que esta sexa 
inferior a 5. En este caso non se redondeará xa que para poder superar cada avaliación é necesario ter como mínimo un 5 na materia 
avaliada. As cualificacións inferiores a 1 cualificaranse en todo caso con un 1. 

A cualificación final do módulo de EIE será a media das unidades avaliadas, tanto dos exames como dos traballos. Aplícanse as mesmas 
normas de redondeo que no parágrafo anterior. 

Para superar o módulo de EIE é necesario ter superadas todas as avaliacións, polo que de non ter superada algunha avaliación a nota 
final sempre será inferior a 5. 

O alumno que non acade unha cualificación mínima de 5 deberá presentarse a un exame final de toda a materia ou da materia  que non 
teña superadas, que será realizado previamente á avaliación final do mes de xuño. Este exame consistirá nunha proba teórico - práctica 
sobre tódolos contidos desta programación non superados, que se deberá aprobar cunha nota mínima de 5 para poder superar o módulo 

de EIE. Este exame será presencial ou de maneira dixital, dependendo das instrucións recibidas das Administracións Públicas, repecto á 
asistencia ao centro educativo. 

 
MELLORA DA CUALIFICACION PREVIA Ó EXAME FINAL O alumnado con materia pendente, terá a posibilidade de recuperación da 
proba escrita (exame) mediante a superación dunha proba escrita teórico - práctica, a celebrar ao remate do correspondente trimestre, e 

na que deberán obter como mínimo 5 puntos sobre un total de 10 na materia que teñan pendente. Ademais poderáselle encargar 
actividades e exercicios (un boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán 
o apoio do profesorado, e períodos específicos para dúbidas. A valoración desta proba ou destes traballos farase cos mesmos criterios 

que os indicados anteriormente e a nota acadada servirá para calcular a cualificación final. O seguimento das actividades de recuperación 
realizase no terceiro trimestre de maneira dixital, en tanto non poida ser presencial. 

3.  Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e 
CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso 

académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a no terceiro 
trimestre. 

Neste ciclo non hai alumnado con materia por superar. 

3.1 Actividades de recuperación 

      Non hai actividades de recuperación, xa que non hai alumnado con materia por superar. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de 
módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita 

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. Esta proba final extraordinaria consistirá nunha 
proba teórico-práctica da materia impartida ata o 13/03/2020, a que o alumno ou alumna terá que aprobar cunha nota mínima de 
5. 

Non hai alumnado en situación de Perda de Dereito á avaliación continua. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Non se estableceu ningunha medida de reforzo, repaso ou ampliación, xa que  o módulo completouse en tempo de forma 

durante a 1ª e 2ª avaliación. 

O que si se establece é una canle dixital para o alumnado que está a realizar o módulo de Proxecto, co fin de resolver dúbidas 
relacionadas  con módulo de EIE, este contacto é “a demanda” 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente 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, no seu artigo 28: Ao comezo das 

actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto 
coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.  Así 
mesmo, servíu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

 
Para este módulo elaborouse durante a primeria quincena, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, 
intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados pola titora e datos de información 

de matrícula. 
 

Tendo en conta a avaliación inicial e a información proporcinada pola titora  e a orientadora do centro nas reunións de ciclo,   

non se detectaron  necesidades especiais de atención á diversidade. 
 
 

 
Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2020 

  

 
 
 

 
 
 

Asdo: M. Ofelia López López 
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