ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
36020064

Centro

Ano
académico
2018/2019

Concello

Carlos Oroza

Pontevedra

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
HOT

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Hostalaría e turismo

CSHOT03

Ciclo formativo
Guía, información e asistencia turísticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao superior

Réxime xeralordinario

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

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2018/2019

3

107

107

2018/2019

3

45

45

MPMP03_89 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
2018/2019
3
62
procura de emprego
(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

62

MP0389

Nome
Formación e orientación laboral

MPMP03_89 Prevención de riscos laborais

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

FRANCISCO GÓMEZ GALDO,MARÍA ISABEL LORENZO FUENTES (Subst.)

Outro profesorado

MARÍA ISABEL LORENZO FUENTES

Estado: Pendente de supervisión inspector

-1-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Este módulo contribuirá a que os alumnos adquiran a formación necesaria para,
a) Comprender a organización e as características do sector productivo correspondente, así como os mecanismos de inserción profesional;
coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais.
b) Aprender por sí mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflictos e na resolución pacífica dos mesmos en tódolos
ámbitos da vida persoal, familiar e social.
c) Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións
profesionais e o exercicio das mesmas.
d) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo.
e) Desenrolar unha entidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptación á evolución dos procesos produtivos e ó cambio social.
f) Afianzar o espiritu emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas profesionais.
g) Facer realidade a formación ó longo da vida e utilizar as oportunidades de aprendizaxe a través das distintas vías formativas para manterse
actualizado nos distintos ámbitos: social, persoal, cultural e laboral, conforme as súas expectativas necesidades e intereses.
A eses fins responden os contidos básicos do módulo F.O.L., a partir dos que se acadarán as competencias expresadas nos párrafos m), n), ñ),o)
do Art. 5 e os obxectivos xerais sinalados nos párrafos l), m), ñ), o),p), q) e r) do Art. 9 do Decreto 167/2010.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
U.D.

Título

1

5

A saúde laboral.
Conceptos básicos.
Planificación da
prevención na
empresa.
A avaliación de riscos
profesionais
Medidas de
prevención e
protección. Primeiros
Auxilios
O Dereito do traballo.

6
7

2
3
4

8

9
10
11
12

Duración (sesións)

Peso (%)

Conceptos básicos, disciplinas preventivas, dereitos e deberes.

Descrición

12

11

Acción preventiva, plan de prevención, situacións de emerxencia. Organismos públicos, representantes dos
traballadores.

8

7

Detección de situacións de risco máis habituais no sector produtivo do ciclo, relacionando os riscos cos seus
efectos sobre a saúde. Avaliación dos riscos más habituais no sector
Identificación das técnicas de prevención e protección colectiva e individual en función do tipo de risco.
Sinalización de seguridade. Coñecemento das técnicas básicas de primeiros auxilios que deben aplicarse en
caso de accidente

20

18

5

5

O dereito laboral. Fontes do dereito laboral. Relacións laborais especiais e excluídas.

5

5

O contrato de traballo. Elementos do contrato de traballo. Modalidades de contratación.

10

9

O tempo de traballo.
Retribución.
Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de
traballo.
A representación dos
traballadores e a
negociación colectiva.
O sistema da
Seguridade Social: As
Prestacións.
A xestión do conflito e
equipos de traballo en
equipo.
A orientación
profesional, procura
de emprego.

Unidade que tratará sobre aspectos relacionados coa xornada, descansos, vacación, permisos, nóminas.

10

10

Consiste en identificar as situacións en que o contrato de traballo pode modificarse de xeito legal. Diferenciar
os casos de suspensión e extinción do contrato, identificando os dereitos e obrigas que se derivan en cada
suposto.

8

7

Distinción dos órganos de representación dos traballadores na empresa, coñecendo as súas funcións,
garantías e forma de elección. Coñecemento do proceso de negociación colectiva e análise do convenio
colectivo do sector.
Coñecemento da estrutura e réximes da Seguridade Social, identificando as obrigas do empresario e
traballador coa SS. Realización de cálculos básicos das prestacións contributivas máis comúns coma
incapacidade temporal ou desemprego.
Fomento da participación activa e responsable no traballo en equipo. Representación das técnicas de dinámica
de grupos e técnicas de solución de conflictos.

5

5

10

10

4

4

10

9

Planificación dun itinerario formativo-profesional acorde aos intereses, capacidades e competencias. Técnicas
de procura de emprego. Fases dun proceso de selección (currículum vitae, entrevista de traballo, probas
psicotécnicas)
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
A saúde laboral. Conceptos básicos.

Duración
12

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

Completo
SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.
CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.
CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.
CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.
CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.
CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de guía, información e asistencia turísticas
CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

4.1.e) Contidos
Contidos
Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.
Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.
Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.
Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Planificación da prevención na empresa.

Duración
8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

Completo
SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.
CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.
CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.
CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.
CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.
CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

4.2.e) Contidos
Contidos
Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.
Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.
Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.
Planificación da prevención na empresa.
Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.
Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.
Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

A avaliación de riscos profesionais

20

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
guía, información e asistencia turísticas.

SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en guía, información e
asistencia turísticas.
CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico
superior en guía, información e asistencia turísticas.
CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

4.3.e) Contidos
Contidos
Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.
Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.
Riscos específicos no sector de guía, información e asistencia turísticas en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector guía, información e asistencia turísticas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Medidas de prevención e protección. Primeiros Auxilios

Duración
5

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.

Completo
SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse.
CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.
CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.
CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.
CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias.

4.4.e) Contidos
Contidos
Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.
Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.
Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
O Dereito do traballo.

Duración
5

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Completo
NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.
CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

4.5.e) Contidos
Contidos
Dereito do traballo.
Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.
Análise da relación laboral individual.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
O contrato de traballo.

Duración
10

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Completo
NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

4.6.e) Contidos
Contidos
Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

-9-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD
O tempo de traballo. Retribución.

Duración
10

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Completo
NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.
CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

4.7.e) Contidos
Contidos
Dereitos e deberes derivados da relación laboral.
Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
8

Título da UD
Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

Duración
8

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Completo
NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

4.8.e) Contidos
Contidos
Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
9

Título da UD
A representación dos traballadores e a negociación colectiva.

Duración
5

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

Completo
NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.
CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.
CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

4.9.e) Contidos
Contidos
0Representación das persoas traballadoras na empresa.
Conflitos colectivos.
Novos contornos de organización do traballo.
Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
10

Título da UD
O sistema da Seguridade Social: As Prestacións.

Duración
10

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

Completo
SI

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.
CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.
CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.
CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.

4.10.e) Contidos
Contidos
A seguridade social como piar do estado social.
Estrutura do sistema de seguridade social.
Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
Protección por desemprego.
Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
11

Título da UD
A xestión do conflito e equipos de traballo en equipo.

Duración
4

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

Completo
SI

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas e valoráronse as súas vantaxes
sobre o traballo individual.
CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.
CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.
CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.
CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.
CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.
CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

4.11.e) Contidos
Contidos
Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.
Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.
Equipos no sector de guía, información e asistencia turísticas segundo as funcións que desempeñen.
Dinámicas de grupo.
Equipos de traballo eficaces e eficientes.
Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.
Conflito: características, tipos, causas e etapas.
Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
12

Título da UD
A orientación profesional, procura de emprego.

Duración
10

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Completo
SI

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.
CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.
CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.
CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral.
CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas
CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.
CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

4.12.e) Contidos
Contidos
Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.
Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.
Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas.
Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en guía, información e asistencia turísticas..
Proceso de toma de decisións.
Proceso de procura de emprego no sector de actividade.
Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos exixibles están sinalados no apartado 4 c) desta programación
A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.
Para aprobar requerirase a lo menos un 5
O examen será o instrumwnto de avaliación central, con preguntas de tipo teórico e a lo menos un caso práctico.
Co fin de fomentar a preparación de dito exame, a éste daráselle total importancia.
Avaliación final do módulo: A nota final do módulo, será a media das avaliacións cando estean todas aprobadas (mínimo 5). Se hai
algunha suspensa, aínda que a media das tres sexa igual o superior a 5, o módulo quedará suspenso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Ó final do terceiro trimestre, realizarase unha proba escrita de recuperación dos contidos non acadados, seguíndose os mesmos criterios de
avaliación que ó longo do curso.
Aqueles alumnos que suspendan o módulo unha vez realizada a avaliación final, realizarán actividades e probas de recuperación segundo a
programación establecida polo Departamento de Formación e Orientación laboral.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
Aquel alumnado que acade un número de faltas inxustificadas igual ou superior ó 10% da duración total do módulo (11 sesións) perderá o dereito a
ser avaliado en cada trimestre e terá que facer unha proba extraordinaria antes da última avaliación, para superar o módulo.
Nesta proba, o alumno terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos esixibles de cada unha das unidades formativas desta
programación, con independencia de que previamente tivera superada algunha parte do módulo.
Esta proba consitirá na realización dun exame que verse sobre os aspectos teóricos e prácticos desenvolvidos ó longo do curso, sendo necesario
a obtención dun mínimo de 5 tanto nos aspectos teóricos coma nos prácticos, para poder superar o módu

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
No seguimento da programación teranse en conta as conclusións obtidas na avaliación inicial. Os principais indicadores do grao do cumprimento
da programación serán:
O grao de cumprimento da temporalización.
O logro dos obxectivos programados.
Os resultados académicos acadados.
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Para a avaliación da práctica docente recabarase información a través de cuestionarios periódicos pasados aos alumnos nos que se solicitará
valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula, técnicas de avaliación, así como cuestións que
indiquen se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Esta programación didáctica está aberta ós diferentes tipos de modificacións que podan xurdir en función das necesidades específicas de apoio
educativo que podan presentar os alumnos. De modo que, previa avaliación psicopedagóxica por parte do Departamento de Orientación
poderanse realizar as adaptacións correspondentes que esixan as necesidades que presenten os nosos alumnos.
Ao comezo do curso se lle entregará unha proba escrita ao alumnado para coñecer o seu nivel previo de coñecementos sobre contidos xerais do
módulo.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
No proceso de ensinanza aprendizaxe poden xurdir dificultades, para subsanalas tomaremos as seguintes medidas:
A avaliación inicial, a través da cal coñeceremos o nivel de coñecementos dos nosos alumnos.
O diálogo profesor-alumno/a debe ser continuo a fin de posibilitar a adaptación de determinadas actividades ó nivel de coñecementos previos de
cada alumno e alumna.
Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.
Deseñaranse actividades de ensino-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.
Fomentase o traballo en grupo e a axuda recíproca compañeiros. Dentro da formación de grupos procurarase que estes sexan heteroxéneos para
facilitar a axuda mutua.
Consideraranse diferentes tempos para la realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.
Utilizaranse recursos e materiais variados (gráficos, audiovisuais, Internet) para unha mellor comprensión por parte dos alumnos e alumnas.
Incluiranse actividades de reforzo para aqueles alumnos que no seguen o ritmo de aprendizaxe do grupo, reforzando así os seus coñecementos e
axudando a superar as súas dificultades.
Incluiranse actividades de recuperación para aqueles alumnos e alumnas que ó final da secuencia no acaden as capacidades previstas. Do mesmo
xeito artéllanse actividades de ampliación, de investigación ou afondamento para aquel alumnado con maior capacidade de aprendizaxe.
9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores
Dende o módulo de FOL traballaremos, os seguintes valores:
Educación ética: Fomentarase o respecto polas opinións de todos e a adopción dunha actitude aberta e crítica. O traballo en equipo permite
traballar contidos de importancia como a honestinade, o compromiso a confianza.Trataremos de visualizar a importancia dos valores éticos no seo
laboral, sexa entre compañeiros de traballo, superiores xerárquicos, clientes, provedores, ... .
Educación para a igualdade e non discriminación: Consideraranse ós alumnos e as alumnas para evitar discriminacións entre eles, intentando
eliminar os roles asignados tradicionalmente a un ou a outro sexo. Potenciarase a aceptación de todas as persoas e fomentarase a importancia da
no discriminación laboral por razón de sexo ou raza. Partimos de dous dereitos fundamentais e básicos, como son o dereito á integridade física e
mental e o dereito ao traballo. Serán continuas as referencias á igualdade de dereitos entre mulleres e homes e incidirase na nulidade das
decisións empresariais que incorran nalgún tipo de discriminación ou desigualdade por razón de sexo.
Educación para a saúde: Adícanse 45 horas do módulo á saúde laboral (Unidade formativa 1) por tanto non soamente se traballarán estes contidos
de xeito transversal, senón que serán avaliables para a superación do módulo.
Educación ambiental: Promoverase no alumnado unha actitude crítica e de respecto cara ó medio ambiente. Falaremos da actitude de
determinadas empresas que non teñen en conta o dano medio ambiental que causa a súa actividade.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Xornadas de Primeiros Auxilios (Departamento FOL - Cruz Vermella). Desenvolverase no centro educativo en horario escolar.
Visita ao Servicio Público de Emprego de Pontevedra.

10.Outros apartados
10.1) Comunicación da programación ao alumnado
O alumnado é informado do contido desta programación ao inicio do curso. Entrégaselle un resumo desta programación a cada alumno, e
indícaselle que queda a súa disposicion na páxina web do centro.
A profesora recollerá a asinatura no momento de facer esta comunicación.

- 18 -

