ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
DE MÓDULOS PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15006778

Centro

Ano
académico
2019/2020

Concello

Rodolfo Ucha Piñeiro

Ferrol

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ADG

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Administración e xestión

CSADG01

Ciclo formativo

Grao

Administración e finanzas

Ciclos
formativos de
grao superior

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Xestión financeira

2019/2020

0

123

0

MP0653_22

Seguros

2019/2020

0

33

0

MP0653_12

Produtos e servizos financeiros

2019/2020

0

90

0

MP0653

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

EVA SOTO FILGUEIRAS,GLORIA MARÍA GONZÁLEZ FILGUEIRA

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo
(MP0653_12) RA1 - Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles.
(MP0653_22) RA1 - Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora.
(MP0653_12) RA2 - Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas características e as súas formas de contratación.
(MP0653_12) RA5 - Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais e/ou territoriais da empresa ou da organización, verificando a información que
conteñen.

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
(MP0653_22) CA1.1 Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora.
(MP0653_12) CA1.1 Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de financiamento.
(MP0653_12) CA1.2 Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados contables.
(MP0653_22) CA1.2 Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade.
(MP0653_22) CA1.3 Identificáronse os elementos que conforman un contrato de seguro.
(MP0653_12) CA1.3 Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e calculáronse as desviacións.
(MP0653_22) CA1.4 Clasificáronse os tipos de seguros.
(MP0653_12) CA1.4 Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, tendo en conta os custos de oportunidade.
(MP0653_12) CA1.5 Utilizáronse todas as canles de información e comunicación para identificar as axudas públicas e privadas, así como fontes ás que
poida acceder a empresa.
(MP0653_22) CA1.5 Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.
(MP0653_12) CA1.6 Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á empresa.
(MP0653_22) CA1.6 Determináronse os procedementos administrativos relativos á contratación e o seguimento dos seguros.
(MP0653_12) CA1.7 Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e privadas estudadas.
(MP0653_22) CA1.7 Identificáronse as primas e os seus compoñentes.
(MP0653_12) CA2.1 Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro.
(MP0653_12) CA2.2 Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características.
(MP0653_12) CA2.3 Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos existentes no mercado.
(MP0653_12) CA2.4 Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.
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Criterios de avaliación do currículo
(MP0653_12) CA2.5 Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan con cada produto ou servizo financeiro.
(MP0653_12) CA2.6 Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.
(MP0653_12) CA2.7 Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión dos produtos e servizos financeiros.
(MP0653_12) CA5.1 Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común.
(MP0653_12) CA5.2 Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida.
(MP0653_12) CA5.3 Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.
(MP0653_12) CA5.4 Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa corrección.
(MP0653_12) CA5.5 Valorouse a importancia de elaborar en tempo e forma a documentación relacionada cos orzamentos.
(MP0653_12) CA5.6 Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as súas causas.
(MP0653_12) CA5.7 Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente localizable.
(MP0653_12) CA5.8 Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas orzamentarias.

2.2. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo
(MP0653_22) RA1 - Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora.
(MP0653_12) RA3 - Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora os informes oportunos.
(MP0653_12) RA4 - Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e realiza os cálculos
oportunos.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
(MP0653_22) CA1.8 Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.
(MP0653_12) CA3.1 Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de diversas canles dispoñibles.
(MP0653_12) CA3.2 Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada produto.
(MP0653_12) CA3.3 Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.
(MP0653_12) CA3.4 Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.
(MP0653_12) CA3.5 Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.
(MP0653_12) CA3.6 Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada produto de financiamento proposto.
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Criterios de avaliación do currículo
(MP0653_12) CA3.7 Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades financeiras, resaltando as diferenzas, as vantaxes e os
inconvenientes.
(MP0653_12) CA3.8 Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de aforro ou investimento proposta en produtos
financeiros.
(MP0653_12) CA3.9 Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións informáticas específicas.
(MP0653_12) CA4.1 Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de investimento e como fontes de financiamento.
(MP0653_12) CA4.2 Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de renda que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de
amortización.
(MP0653_12) CA4.3 Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e outros para efectuar os cálculos oportunos.
(MP0653_12) CA4.4 Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de activos financeiros, calculando os gastos e as comisións
devindicadas.
(MP0653_12) CA4.5 Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.
(MP0653_12) CA4.6 Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.
(MP0653_12) CA4.7 Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de investimentos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MINIMOS ESIXIBLES
Corresponderanse cos detallados nos apartados :

2.1.b e 2.2.b

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
1ª parte: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita tipo test que versará sobre unha mostra dos criterios de avaliación
establecidos na programación para esta parte. As respostas incorrectas do test restarán puntos e as preguntas deixadas en branco nin restan nin
suman.
A cualificación de esta primeira parte da proba será de cero a dez puntos. Para a súa superación a/os candidata/os deberán obter unha
puntuación igual ou superior a cinco puntos.
Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios
do Centro.
2ª parte: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no
desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra dos criterios de avaliación establecidos na programación
para esta parte.
A cualificación de esta segunda parte da proba será de cero a dez puntos. Para a súa superación a/os candidata/os deberán obter unha
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puntuación igual ou superior a cinco puntos.
As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba,
as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do Centro.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Parte teórica sobre os seguintes contidos:
U.F. 1 PRODUCTOS E SERVIZOS FINANCEIROS
BC1. Clasificación dos produtos e servizos financeiros
¿
Sistema financeiro.
¿
Produtos financeiros de pasivo e de activo.
¿
Servizos financeiros.
o
Outros produtos financeiros.
BC.2. Determinación das necesidades financeiras e axudas económicas para a empresa
¿
Análise de estados financeiros.
¿
Axudas e subvencións públicas e/ou privadas.
BC5. Integración de orzamentos
¿
Métodos de orzamentación.
¿
Orzamento mestre e orzamento operativo.
¿
Cálculo e análise de desviacións.

U.F.2 SEGUROS
BC1. Tipoloxía das operacións de seguros
¿
Concepto, características e clasificación.
¿
Contrato de seguro e a valoración de riscos
¿
Elementos materiais e persoais dos seguros.
¿
Clasificación dos seguros.
¿
Tarifas e primas.
¿
Xestión administrativa derivada da contratación dun seguro.

4.b) Segunda parte da proba
Proba práctica consistente na resolución de supostos prácticos que versarán sobre unha mostra dos criterios de avaliación establecidos na
programación para esta parte.
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