
Departament de Gestió administrativa –

Operacions administratives de Compravenda-

1r Gestió administrativa

Curs 2022-2023

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

● Organització i estructura comercial de l'empresa

● El Pressupost

● La Comanda

● La Carta de ports

● L'Albarà

● l'Iva

● La Factura completa (a mà i amb fulla de càlcul)

2a avaluació:

● La Factura amb diferents tipus d’Iva i despeses

● La Factura de minoristes amb recàrrec d'equivalència

● La Factura de professionals amb retenció d’IRPF

● Iniciació al programa informàtic “FactuSol”

● Llibre registre de caixa i bancs

● Mitjans de pagament al comptat

● Mitjans de pagament a crèdit



3a avaluació:

● Llibre registre de factures emeses, rebudes i de béns d’inversió

● Declaració- liquidació trimestral d'Iva (model 303)

● La gestió d'existències

● Valoració i control d'existències

● Exercicis pràctics amb el programa informàtic “FactuSol”

● PROJECTE FINAL

Què s’avaluarà?:

● Els exàmens teòrics i pràctics escrits i online

● La confecció a classe de documents administratius reals

● El maneig del programa informàtic "FactuSol" i altres models

d'Hisenda online ( 303...)

● Els treballs en grup i individuals

● El comportament, la participació i l’interès per el mòdul

● La netedat i l’ordre amb els apunts i documents administratius

Com s’avaluarà:

1a convocatòria durant cada avaluació haurà un examen parcial,

com a mínim, i l'examen d'avaluació final. Aquest darrer examen

valdrà doble que els exàmens parcials. Una prova objectiva pot

incloure una o més unitats didàctiques segons ho indiqui el professor

i poden ser escrites, online o de maneig dels programes informàtics

“FactuSol” o amb fulla de càlcul.

És avaluació contínua, és a dir, que cada avaluació entra tot el



temari anterior explicat, i si s'aprova una avaluació es recupera

l'anterior.

Es fomentarà el treball interdisciplinari duent a terme activitats que

incloguin continguts de diversos mòduls.

Es valorarà l'actitud de l'alumne/a per arrodonir la nota. Aquesta

valoració s'obtindrà de la feina diària, del comportament a l’aula,

de la participació i de l'interès cap al mòdul.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en l'examen

final de la 3a avaluació per poder aprovar el mòdul.

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes
d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta

d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que

s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa

avaluació contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua

per faltes d’assistència injustificades, el professorat del mòdul

establirà el sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves

escrites com pràctiques, així com l'entrega de les tasques que es

considerin necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha

assolit les competències i resultats d'aprenentatge corresponents

al mòdul. L'alumne serà degudament informat dels continguts de

les proves i tasques que ha de dur a terme.

Podrà recuperar el mòdul de Operacions administratives de

Compravenda fent un examen final complet, un examen de



“FactuSol” i el lliurament obligatori de totes les tasques deixades

de fer durant el curs escolar.

La nota de la convocatòria ordinària de juny estarà constituïda de

la següent forma:

● 10% nota Projecte Final

● 90% mitjana de les tres avaluacions amb aquesta proporció:

1a avaluació 20%, 2a avaluació 30% i 3a avaluació 50%.

Com se recupera:

2a convocatòria l'alumne/a tendrà l’opció d’aprovar el mòdul

superant un examen final complet i un examen de “FactuSol”. Si

s’obté una qualificació mínima de 5 a cada un dels dos exàmens

s’aprova el mòdul. Per calcular la nota final se valorarà la feina

feta durant el curs. El 10% d’aquesta nota serà el Projecte final.

Altres consideracions:

Farem servir la plataforma educativa Google Classroom i altres

aplicacions de Google         (correu electrònic, Drive…) així com

aquelles aplicacions addicionals que el professorat consideri adients

pel correcte desenvolupament del procés

d'ensenyament-aprenentatge.

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el funcionament

dels centres educatius privats concertats per al curs 2022-2023, així

com aquelles normatives que es publiquin al llarg del curs, si n’és el

cas.




