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Centro

Ano
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Concello
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Código
da familia
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COM

Código do
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Familia profesional
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CMCOM01

Ciclo formativo
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Actividades comerciais

Ciclos
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Réxime de
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Código
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Curso

Sesións
semanais

Horas
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Sesións
anuais
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Xestión dun pequeno comercio
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0
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0

MP1227_12

Plan de creación dun comercio

2021/2022

0

104

0

MP1227_22

Xestión e contabilidade dun comercio

2021/2022

0

70

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JULIA INÉS TOJO FERNÁNDEZ

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
(MP1227_12) RA1 - Obtén información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre
o contorno de actuación e incorporando valores éticos
(MP1227_22) RA1 - Xestiona a documentación comercial e de cobramento e pagamento derivada da compravenda dos produtos e/ou servizos prestados,
respectando a normativa mercantil e fiscal
(MP1227_22) RA2 - Xestiona o proceso administrativo, contable e fiscal da empresa, aplicando a lexislación mercantil e fiscal, e os principios e normas do
Plan Xeral Contable (PXC) para as pequenas e medianas empresas (PME)
(MP1227_12) RA2 - Determina a forma xurídica da empresa e os trámites que se exixen para a súa creación e posta en marcha, con aplicación da
normativa mercantil, laboral e fiscal
(MP1227_22) RA3 - Elabora un plan para a implantación dun servizo de calidade e proximidade con atención personalizada á clientela, potenciando a
singularidade e a competitividade do comercio
(MP1227_12) RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas características e incluíndo un estudo de viabilidade para
a súa posta en marcha e a súa sustentabilidade
(MP1227_12) RA4 - Elabora un plan básico de investimentos, identificando os activos fixos que se requiren, a súa forma de adquisición e os recursos
financeiros necesarios, en función das características da tenda e dos produtos que se vaian comercializar
(MP1227_12) RA5 - Planifica a xestión económica e a tesouraría do pequeno comercio, establecendo o sistema de fixación de prezos que garanta a súa
rendibilidade e a súa sustentabilidade no tempo

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
(MP1227_22) CA1.1 Interpretouse a normativa mercantil e fiscal, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e servizos, incluíndo a
facturación electrónica
(MP1227_12) CA1.1 Considerouse o concepto de cultura emprendedora, valorando a súa importancia como fonte de creación de emprego e de benestar
social
(MP1227_12) CA1.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación e a colaboración para ter éxito na actividade
emprendedora
(MP1227_22) CA1.2 Interpretouse a normativa reguladora do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de
produtos e/ou servizos
(MP1227_12) CA1.3 Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en conxunto como un sistema integral
(MP1227_22) CA1.3 Elaboráronse facturas correspondentes ás operacións de compravenda e/ou prestación de servizos, de acordo coa normativa
mercantil e fiscal, e cos usos do comercio, utilizando ferramentas informáticas
(MP1227_12) CA1.4 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial
(MP1227_22) CA1.4 Realizouse o rexistro periódico das facturas emitidas e recibidas que exixe a normativa do IVE
(MP1227_12) CA1.5 Identificáronse prácticas empresariais que incorporen valores éticos, sociais e de respecto polo ambiente
(MP1227_22) CA1.5 Formalizáronse e xestionáronse os documentos correspondentes aos medios de pagamento e cobramento das operacións da
empresa
(MP1227_22) CA1.6 Preparáronse remesas de efectos comerciais para o seu envío ás entidades bancarias en xestión de cobramento ou para a súa
negociación e o seu desconto
(MP1227_12) CA1.6 Identificáronse os principais elementos do contorno xeral da empresa, analizando factores económicos, sociais, demográficos,
culturais, tecnolóxicos, ambientais e político-legais
(MP1227_12) CA1.7 Describíronse os factores do microcontorno da empresa, analizando a competencia, provedores/as, subministradores/as e
intermediarios/as, e as institucións que regulan e/ou inflúen no comercio interior
(MP1227_22) CA1.7 Elaboráronse facturas de negociación de efectos comerciais
(MP1227_12) CA1.8 Identificáronse as vantaxes e as fortalezas do comercio de proximidade tradicional fronte ás grandes superficies e outras formas de
distribución retallista
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1227_12) CA1.9 Identificáronse os organismos públicos e privados que proporcionan información, orientación e asesoramento a pequenos comercios,
e describíronse os servizos que prestan e os recursos dispoñibles en liña
(MP1227_12) CA2.1 Identificáronse as formas xurídicas que pode adoptar unha pequena empresa, analizando características, capital social, número,
obrigas formais e responsabilidade dos/as socios/as, etc
(MP1227_22) CA2.1 Identificáronse as funcións da contabilidade e os libros obrigatorios e voluntarios que debe levar a empresa
(MP1227_12) CA2.2 Calculáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada forma xurídica, consultando a lexislación
(MP1227_22) CA2.2 Diferenciáronse as partidas do balance (activo, pasivo e patrimonio neto), analizando as súas características e a relación funcional
(MP1227_12) CA2.3 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a creación dunha empresa, identificando os requisitos e os trámites
que cumpra realizar
(MP1227_22) CA2.3 Rexistráronse as operacións realizadas de acordo cos principios xerais e as normas de valoración do PXC para as PME, utilizando a
aplicación informática dispoñible
(MP1227_12) CA2.4 Seleccionouse a forma xurídica máis axeitada, a partir dun estudo comparativo, valorando os custos, os trámites e as obrigas
xurídicas, así como a responsabilidade dos/as socios/as
(MP1227_22) CA2.4 Calculouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e co PXC para as PME
(MP1227_22) CA2.5 Calculouse o resultado do exercicio e elaboráronse as contas anuais, de acordo co PXC para as PME
(MP1227_12) CA2.5 Consultouse a normativa estatal, autonómica e local que regula e/ou afecta o pequeno comercio
(MP1227_12) CA2.6 Determináronse os trámites administrativos e xurídicos, as autorizacións e as licenzas que se requiren para a apertura e a posta en
marcha do comercio, así como os organismos onde se xestionan e/ou tramitan
(MP1227_22) CA2.6 Formalizáronse as declaracións-liquidacións periódicas do IVE, en función do réxime de tributación elixido
(MP1227_12) CA2.7 Identificáronse as obrigas mercantís, laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa
(MP1227_22) CA2.7 Determináronse as obrigas fiscais derivadas dos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa (IRPF
e imposto de sociedades)
(MP1227_12) CA2.8 Formalizouse a documentación que se require para a creación e a posta en marcha da empresa
(MP1227_22) CA2.8 Valorouse a posibilidade de utilizar asesoramento externo de carácter laboral, fiscal e/ou contable, en función das características da
empresa
(MP1227_22) CA3.1 Adaptáronse as características da tenda aos sistemas normalizados de calidade e aos códigos de boas prácticas aplicables ao
pequeno comercio, de carácter comunitario, estatal, autonómico e local
(MP1227_12) CA3.1 Establecéronse a situación e as características da tenda en función da densidade, a diversidade e a accesibilidade da súa zona de
influencia, o tipo de clientela e os seus hábitos de compra, os produtos que se vaian comercializar, etc
(MP1227_12) CA3.2 Identificáronse as fortalezas e debilidades persoais, e as oportunidades e ameazas do contorno, mediante a correspondente análise
DAFO
(MP1227_22) CA3.2 Definíronse as pautas de atención á clientela, aplicando criterios de calidade, cortesía e trato personalizado, de acordo co establecido
na norma UNE 175001-1 (calidade de servizo para o pequeno comercio) e noutras normas
(MP1227_22) CA3.3 Establecéronse os servizos adicionais á venda propios do servizo de proximidade (envío a domicilio e servizos posvenda) segundo as
características da tenda, as demandas da clientela e os usos do sector, e valorouse o seu custo e a súa efectividade
(MP1227_12) CA3.3 Definiuse a oferta comercial ou variedade de produtos, en función das oportunidades de negocio, o perfil da clientela, as tendencias
do mercado, a competencia da zona de influencia, etc
(MP1227_22) CA3.4 Fixáronse os horarios e o calendario de apertura da tenda, os períodos de rebaixas e promocións e outros aspectos de
funcionamento, respectando a normativa local e os usos e costumes do comercio polo miúdo
(MP1227_12) CA3.4 Incluíuse un plan de investimentos básico que recolle os activos fixos necesarios, a forma de adquisición e o seu financiamento
(MP1227_22) CA3.5 Deseñouse un sistema actualizado de información e prezos dos produtos accesible á poboación consumidora, que garanta a
correspondencia entre os prezos marcados nas etiquetas e os rexistrados na aplicación do TPV
(MP1227_12) CA3.5 Elaborouse unha lista de prezos dos produtos, aplicando os criterios de fixación de prezos establecidos
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1227_22) CA3.6 Fixouse o procedemento de xestión de incidencias, queixas e reclamacións que garanta un servizo de calidade e o cumprimento da
normativa de protección das persoas consumidoras
(MP1227_12) CA3.6 Incluíuse un estudo de viabilidade económica e financeira do comercio, elaborando unha conta de resultados básica para dous
exercicios, a partir da estimación de ingresos, gastos e custos previstos, e recursos financeiros necesarios, e calculando razóns económico-financeiras
(MP1227_12) CA3.7 Valorouse a posibilidade de contratar persoal en función das características e as necesidades do comercio, calculando os custos e
definindo as funcións que haxa que cubrir, o perfil das persoas candidatas e o procedemento de selección
(MP1227_22) CA3.7 Estableceuse o procedemento para comprobar o mantemento das instalacións e a funcionalidade da variedade de produtos expostos,
aplicando criterios comerciais e de seguridade en materia de prevención de riscos
(MP1227_22) CA3.8 Mantivéronse actualizadas as bases de datos da clientela, garantindo a súa confidencialidade e o respecto pola normativa de
protección de datos
(MP1227_12) CA3.8 Valorouse a conveniencia de aplicar innovacións tecnolóxicas e de acudir a accións formativas, analizando os puntos débiles e a
relación entre custo e beneficio esperado, no relativo á viabilidade e á sustentabilidade do negocio
(MP1227_12) CA3.9 Estudouse a posibilidade de comercialización en liña e doutros xeitos de venda a distancia, calculando o seu custo e tendo en conta
as características dos produtos, o impacto esperado e os usos e as prácticas do sector
(MP1227_12) CA4.1 Determináronse as necesidades da tenda (local, moblaxe, equipamentos, sistema de cobramento, terminal punto de venda, etc.), en
función da idea de negocio, do tipo de clientela e dos produtos e servizos que haxa que ofrecer
(MP1227_12) CA4.2 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a compra do equipamento da tenda, e identificáronse os organismos
onde se tramitan
(MP1227_12) CA4.3 Determinouse o xeito de adquisición do local, avaliando as modalidades de compravenda, traspaso ou alugamento, a partir da análise
de custos, dereitos e obrigas de cada modalidade
(MP1227_12) CA4.4 Obtívose información sobre servizos bancarios e formas de financiamento dos investimentos e demais operacións, analizando o
procedemento, a documentación, os requisitos e as garantías exixidas para obter un crédito ou un préstamo bancario
(MP1227_12) CA4.5 Valoráronse as opcións de leasing e renting para a adquisición dos equipamentos, calculando os custos e analizando os requisitos e
as garantías exixidas
(MP1227_12) CA4.6 Seleccionouse a forma de obtención e de financiamento dos equipamentos e das instalacións da tenda, avaliando os custos e os
riscos
(MP1227_12) CA4.7 Seleccionáronse as pólizas de seguros axeitadas, en función das coberturas necesarias, segundo as continxencias e as exixencias
legais da actividade
(MP1227_12) CA5.1 Estableceuse o sistema de fixación dos prezos de venda en función dos custos, a marxe de beneficios, os impostos sobre o consumo,
o ciclo de vida do produto, os prezos da competencia, a diferenciación do produto, a percepción do valor da clientela, etc
(MP1227_12) CA5.2 Realizáronse previsións da demanda e os ingresos por vendas, e dos custos e gastos previstos, a partir dos datos obtidos de fontes
externas que facilitan información económica do sector e doutros comercios similares
(MP1227_12) CA5.3 Establecéronse prazos, forma e medios de pagamento, descontos e facilidades de pagamento á clientela, en función da capacidade
financeira da empresa, as características do produto, o tipo de clientela e os usos e as prácticas do sector
(MP1227_12) CA5.4 Elaborouse o calendario de cobramentos e pagamentos previstos, en función das necesidades, os compromisos e as obrigas de
pagamento do pequeno comercio, e asegurando a dispoñibilidade de efectivo na caixa diariamente
(MP1227_12) CA5.5 Previuse o sistema para comprobar periodicamente e sistematicamente a liquidez da tenda, axustando os compromisos de
pagamento e as estimacións de cobramento
(MP1227_12) CA5.6 Calculáronse os custos financeiros e os riscos de xestión de cobramento e de negociación de efectos comerciais
(MP1227_12) CA5.7 Calculáronse os custos de persoal e seguridade social a cargo da empresa
(MP1227_12) CA5.8 Definiuse o procedemento de valoración sistemática da actividade económica e financeira do comercio, calculando razóns de
rendibilidade, solvencia, endebedamento e liquidez, para detectar e corrixir posibles desaxustes

2.2. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo
(MP1227_12) RA1 - Obtén información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre
o contorno de actuación e incorporando valores éticos
(MP1227_22) RA1 - Xestiona a documentación comercial e de cobramento e pagamento derivada da compravenda dos produtos e/ou servizos prestados,
respectando a normativa mercantil e fiscal
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Resultados de aprendizaxe do currículo
(MP1227_12) RA2 - Determina a forma xurídica da empresa e os trámites que se exixen para a súa creación e posta en marcha, con aplicación da
normativa mercantil, laboral e fiscal
(MP1227_22) RA2 - Xestiona o proceso administrativo, contable e fiscal da empresa, aplicando a lexislación mercantil e fiscal, e os principios e normas do
Plan Xeral Contable (PXC) para as pequenas e medianas empresas (PME)
(MP1227_12) RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas características e incluíndo un estudo de viabilidade para
a súa posta en marcha e a súa sustentabilidade
(MP1227_22) RA3 - Elabora un plan para a implantación dun servizo de calidade e proximidade con atención personalizada á clientela, potenciando a
singularidade e a competitividade do comercio
(MP1227_12) RA4 - Elabora un plan básico de investimentos, identificando os activos fixos que se requiren, a súa forma de adquisición e os recursos
financeiros necesarios, en función das características da tenda e dos produtos que se vaian comercializar
(MP1227_12) RA5 - Planifica a xestión económica e a tesouraría do pequeno comercio, establecendo o sistema de fixación de prezos que garanta a súa
rendibilidade e a súa sustentabilidade no tempo

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
(MP1227_22) CA1.1 Interpretouse a normativa mercantil e fiscal, e os usos do comercio que regulan a facturación de produtos e servizos, incluíndo a
facturación electrónica
(MP1227_12) CA1.1 Considerouse o concepto de cultura emprendedora, valorando a súa importancia como fonte de creación de emprego e de benestar
social
(MP1227_12) CA1.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación e a colaboración para ter éxito na actividade
emprendedora
(MP1227_22) CA1.2 Interpretouse a normativa reguladora do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de
produtos e/ou servizos
(MP1227_12) CA1.3 Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en conxunto como un sistema integral
(MP1227_22) CA1.3 Elaboráronse facturas correspondentes ás operacións de compravenda e/ou prestación de servizos, de acordo coa normativa
mercantil e fiscal, e cos usos do comercio, utilizando ferramentas informáticas
(MP1227_12) CA1.4 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como elemento de estratexia empresarial
(MP1227_22) CA1.4 Realizouse o rexistro periódico das facturas emitidas e recibidas que exixe a normativa do IVE
(MP1227_12) CA1.5 Identificáronse prácticas empresariais que incorporen valores éticos, sociais e de respecto polo ambiente
(MP1227_22) CA1.5 Formalizáronse e xestionáronse os documentos correspondentes aos medios de pagamento e cobramento das operacións da
empresa
(MP1227_12) CA1.6 Identificáronse os principais elementos do contorno xeral da empresa, analizando factores económicos, sociais, demográficos,
culturais, tecnolóxicos, ambientais e político-legais
(MP1227_22) CA1.6 Preparáronse remesas de efectos comerciais para o seu envío ás entidades bancarias en xestión de cobramento ou para a súa
negociación e o seu desconto
(MP1227_12) CA1.7 Describíronse os factores do microcontorno da empresa, analizando a competencia, provedores/as, subministradores/as e
intermediarios/as, e as institucións que regulan e/ou inflúen no comercio interior
(MP1227_22) CA1.7 Elaboráronse facturas de negociación de efectos comerciais
(MP1227_12) CA1.8 Identificáronse as vantaxes e as fortalezas do comercio de proximidade tradicional fronte ás grandes superficies e outras formas de
distribución retallista
(MP1227_12) CA1.9 Identificáronse os organismos públicos e privados que proporcionan información, orientación e asesoramento a pequenos comercios,
e describíronse os servizos que prestan e os recursos dispoñibles en liña
(MP1227_12) CA2.1 Identificáronse as formas xurídicas que pode adoptar unha pequena empresa, analizando características, capital social, número,
obrigas formais e responsabilidade dos/as socios/as, etc
(MP1227_22) CA2.1 Identificáronse as funcións da contabilidade e os libros obrigatorios e voluntarios que debe levar a empresa
(MP1227_12) CA2.2 Calculáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada forma xurídica, consultando a lexislación
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1227_22) CA2.2 Diferenciáronse as partidas do balance (activo, pasivo e patrimonio neto), analizando as súas características e a relación funcional
(MP1227_22) CA2.3 Rexistráronse as operacións realizadas de acordo cos principios xerais e as normas de valoración do PXC para as PME, utilizando a
aplicación informática dispoñible
(MP1227_12) CA2.3 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a creación dunha empresa, identificando os requisitos e os trámites
que cumpra realizar
(MP1227_12) CA2.4 Seleccionouse a forma xurídica máis axeitada, a partir dun estudo comparativo, valorando os custos, os trámites e as obrigas
xurídicas, así como a responsabilidade dos/as socios/as
(MP1227_22) CA2.4 Calculouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e co PXC para as PME
(MP1227_12) CA2.5 Consultouse a normativa estatal, autonómica e local que regula e/ou afecta o pequeno comercio
(MP1227_22) CA2.5 Calculouse o resultado do exercicio e elaboráronse as contas anuais, de acordo co PXC para as PME
(MP1227_12) CA2.6 Determináronse os trámites administrativos e xurídicos, as autorizacións e as licenzas que se requiren para a apertura e a posta en
marcha do comercio, así como os organismos onde se xestionan e/ou tramitan
(MP1227_22) CA2.6 Formalizáronse as declaracións-liquidacións periódicas do IVE, en función do réxime de tributación elixido
(MP1227_22) CA2.7 Determináronse as obrigas fiscais derivadas dos impostos que gravan os beneficios, en función da forma xurídica da empresa (IRPF
e imposto de sociedades)
(MP1227_12) CA2.7 Identificáronse as obrigas mercantís, laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade económica da empresa
(MP1227_22) CA2.8 Valorouse a posibilidade de utilizar asesoramento externo de carácter laboral, fiscal e/ou contable, en función das características da
empresa
(MP1227_12) CA2.8 Formalizouse a documentación que se require para a creación e a posta en marcha da empresa
(MP1227_12) CA3.1 Establecéronse a situación e as características da tenda en función da densidade, a diversidade e a accesibilidade da súa zona de
influencia, o tipo de clientela e os seus hábitos de compra, os produtos que se vaian comercializar, etc
(MP1227_22) CA3.1 Adaptáronse as características da tenda aos sistemas normalizados de calidade e aos códigos de boas prácticas aplicables ao
pequeno comercio, de carácter comunitario, estatal, autonómico e local
(MP1227_12) CA3.2 Identificáronse as fortalezas e debilidades persoais, e as oportunidades e ameazas do contorno, mediante a correspondente análise
DAFO
(MP1227_22) CA3.2 Definíronse as pautas de atención á clientela, aplicando criterios de calidade, cortesía e trato personalizado, de acordo co establecido
na norma UNE 175001-1 (calidade de servizo para o pequeno comercio) e noutras normas
(MP1227_22) CA3.3 Establecéronse os servizos adicionais á venda propios do servizo de proximidade (envío a domicilio e servizos posvenda) segundo as
características da tenda, as demandas da clientela e os usos do sector, e valorouse o seu custo e a súa efectividade
(MP1227_12) CA3.3 Definiuse a oferta comercial ou variedade de produtos, en función das oportunidades de negocio, o perfil da clientela, as tendencias
do mercado, a competencia da zona de influencia, etc
(MP1227_12) CA3.4 Incluíuse un plan de investimentos básico que recolle os activos fixos necesarios, a forma de adquisición e o seu financiamento
(MP1227_22) CA3.4 Fixáronse os horarios e o calendario de apertura da tenda, os períodos de rebaixas e promocións e outros aspectos de
funcionamento, respectando a normativa local e os usos e costumes do comercio polo miúdo
(MP1227_22) CA3.5 Deseñouse un sistema actualizado de información e prezos dos produtos accesible á poboación consumidora, que garanta a
correspondencia entre os prezos marcados nas etiquetas e os rexistrados na aplicación do TPV
(MP1227_12) CA3.5 Elaborouse unha lista de prezos dos produtos, aplicando os criterios de fixación de prezos establecidos
(MP1227_22) CA3.6 Fixouse o procedemento de xestión de incidencias, queixas e reclamacións que garanta un servizo de calidade e o cumprimento da
normativa de protección das persoas consumidoras
(MP1227_12) CA3.6 Incluíuse un estudo de viabilidade económica e financeira do comercio, elaborando unha conta de resultados básica para dous
exercicios, a partir da estimación de ingresos, gastos e custos previstos, e recursos financeiros necesarios, e calculando razóns económico-financeiras
(MP1227_12) CA3.7 Valorouse a posibilidade de contratar persoal en función das características e as necesidades do comercio, calculando os custos e
definindo as funcións que haxa que cubrir, o perfil das persoas candidatas e o procedemento de selección
(MP1227_22) CA3.7 Estableceuse o procedemento para comprobar o mantemento das instalacións e a funcionalidade da variedade de produtos expostos,
aplicando criterios comerciais e de seguridade en materia de prevención de riscos
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1227_22) CA3.8 Mantivéronse actualizadas as bases de datos da clientela, garantindo a súa confidencialidade e o respecto pola normativa de
protección de datos
(MP1227_12) CA3.8 Valorouse a conveniencia de aplicar innovacións tecnolóxicas e de acudir a accións formativas, analizando os puntos débiles e a
relación entre custo e beneficio esperado, no relativo á viabilidade e á sustentabilidade do negocio
(MP1227_12) CA3.9 Estudouse a posibilidade de comercialización en liña e doutros xeitos de venda a distancia, calculando o seu custo e tendo en conta
as características dos produtos, o impacto esperado e os usos e as prácticas do sector
(MP1227_12) CA4.1 Determináronse as necesidades da tenda (local, moblaxe, equipamentos, sistema de cobramento, terminal punto de venda, etc.), en
función da idea de negocio, do tipo de clientela e dos produtos e servizos que haxa que ofrecer
(MP1227_12) CA4.2 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a compra do equipamento da tenda, e identificáronse os organismos
onde se tramitan
(MP1227_12) CA4.3 Determinouse o xeito de adquisición do local, avaliando as modalidades de compravenda, traspaso ou alugamento, a partir da análise
de custos, dereitos e obrigas de cada modalidade
(MP1227_12) CA4.4 Obtívose información sobre servizos bancarios e formas de financiamento dos investimentos e demais operacións, analizando o
procedemento, a documentación, os requisitos e as garantías exixidas para obter un crédito ou un préstamo bancario
(MP1227_12) CA4.5 Valoráronse as opcións de leasing e renting para a adquisición dos equipamentos, calculando os custos e analizando os requisitos e
as garantías exixidas
(MP1227_12) CA4.6 Seleccionouse a forma de obtención e de financiamento dos equipamentos e das instalacións da tenda, avaliando os custos e os
riscos
(MP1227_12) CA4.7 Seleccionáronse as pólizas de seguros axeitadas, en función das coberturas necesarias, segundo as continxencias e as exixencias
legais da actividade
(MP1227_12) CA5.1 Estableceuse o sistema de fixación dos prezos de venda en función dos custos, a marxe de beneficios, os impostos sobre o consumo,
o ciclo de vida do produto, os prezos da competencia, a diferenciación do produto, a percepción do valor da clientela, etc
(MP1227_12) CA5.2 Realizáronse previsións da demanda e os ingresos por vendas, e dos custos e gastos previstos, a partir dos datos obtidos de fontes
externas que facilitan información económica do sector e doutros comercios similares
(MP1227_12) CA5.3 Establecéronse prazos, forma e medios de pagamento, descontos e facilidades de pagamento á clientela, en función da capacidade
financeira da empresa, as características do produto, o tipo de clientela e os usos e as prácticas do sector
(MP1227_12) CA5.4 Elaborouse o calendario de cobramentos e pagamentos previstos, en función das necesidades, os compromisos e as obrigas de
pagamento do pequeno comercio, e asegurando a dispoñibilidade de efectivo na caixa diariamente
(MP1227_12) CA5.5 Previuse o sistema para comprobar periodicamente e sistematicamente a liquidez da tenda, axustando os compromisos de
pagamento e as estimacións de cobramento
(MP1227_12) CA5.6 Calculáronse os custos financeiros e os riscos de xestión de cobramento e de negociación de efectos comerciais
(MP1227_12) CA5.7 Calculáronse os custos de persoal e seguridade social a cargo da empresa
(MP1227_12) CA5.8 Definiuse o procedemento de valoración sistemática da actividade económica e financeira do comercio, calculando razóns de
rendibilidade, solvencia, endebedamento e liquidez, para detectar e corrixir posibles desaxustes

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva vendrán determinados polos criterios de avaliación asociados aos resultados de
aprendizaxe relacionados nesta programación.
Para a superación da proba teórica (primeira proba) será imprescindible acadar unha cualificación igual ou superior a 5, sendo eliminatoria, non
podendo pasar á realización da segunda proba os que non acaden dita puntuación.
Para superar a parte práctica (segunda proba) deberán ter tamén unha cualificación igual ou superior a 5.
A nota final do módulo será a media das dúas probas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Proba teórica tipo test e/ou preguntas cortas relativas ós conceptos necesarios para garantir a consecución dos criterios de valiación indicados
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nesta programación.
Esta proba tendrá unha duración máxima de dúas horas.
Os aspirantes deberán vir provistos de:
-Bolígrafo,
-DNI para a súa identificación.
4.b) Segunda parte da proba
Proba práctica que consistirá na realización de supostos prácticos relacionados cos criterios de avaliación indicados nesta programación.
A duración da proba será como máximo de 2 horas.
Os aspirantes deberán vir provistos de:
-Bolígrafo,
-Calculadora
-DNI para a súa identificación.
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