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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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.

CA2.9 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA2.10 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA1.9 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede.

CA1.10 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal e de comunicación
axeitadas.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

Os mínimos esixibles son os seguintes:

-Posta en práctica de estratexias e técnicas que favorezan a relación social e a comunicación

Relacións interpersoais e percepción social.

Análise dos factores que inflúen na percepción social e na formación de impresións.

Estereotipos, prexuízos e discriminación.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Habilidades sociais, competencia social e conceptos afíns.

Análise da relación entre comunicación e calidade de vida nos ámbitos de intervención.

Proceso de comunicación. Comunicación verbal e non verbal.

Valoración comunicativa do contexto: facilitadores e obstáculos na comunicación.

Intelixencia emocional. Educación emocional. Emocións e sentimentos.

Programas e técnicas de comunicación e habilidades sociais. Escoita activa, empatía,

asertividade e autocontrol.

Intervencións en público: materiais de apoio.

-Dinamización do traballo en grupo

Tipoloxía e características dos grupos. Desenvolvemento grupal.

Análise da estrutura e dos procesos de grupos.

Técnicas para a análise de grupos.

Valoración da importancia da comunicación no desenvolvemento do grupo.

Comunicación nos grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal e xestual.

Outras linguaxes: icónica e audiovisual. Tecnoloxías da información e da comunicación.

Obstáculos e barreiras. Cooperación e competencia nos grupos.

Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociolóxicos aplicados ás dinámicas de grupo.

Equipo de traballo. Estratexias de traballo cooperativo. Organización e reparto de tarefas.

Detección e análise de problemas no traballo en equipo.

Traballo individual e traballo en grupo.

A confianza no grupo.

Valoración do papel da motivación na dinámica grupal.

Toma de conciencia acerca da importancia de respectar as opinións non coincidentes.

coa propia.

-Condución de reunións

A reunión como forma de traballo en grupo.

Tipos de reunións e funcións.

Etapas no desenvolvemento dunha reunión: preparación, inicio, desenvolvemento e finalización.

Técnicas de moderación de reunións.

Identificación da tipoloxía das persoas participantes nunha reunión.

Análise de factores que afectan ao comportamento dun grupo: boicot e colaboración.

-Posta en práctica de estratexias de xestión de conflitos e toma de decisións

Valoración do conflito nas dinámicas grupais.

Análise de técnicas de resolución de problemas.

Proceso de toma de decisións.

Xestión de conflitos grupais. Negociación e mediación.

Aplicación das estratexias de resolución de conflitos grupais.

Valoración do papel do respecto e a tolerancia na resolución de problemas e conflitos.

- Avaliación da competencia social e procesos de grupo

Recollida de datos: técnicas.

Avaliación da competencia social.
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Avaliación da estrutura e dos procesos grupais.

Aplicación das técnicas de investigación social ao traballo con grupos.

Análise de estratexias e instrumentos para o estudo de grupos.

Sociometría básica.

Valoración da autoavaliación como estratexia para a mellora da competencia social.

Criterios de cualificación:

A proba consta de dúas partes, a cualificación de cada parte da proba será numérica, entre 0 e 10 puntos. A nota final calcularase sempre e cando

se obteña polo menos unha puntuación de 5 puntos en cada parte, e será a media aritmética destas, expresada con números enteiros. (Ver

criterios específicos de cualificación no apartado 4, correspondente de Probas e instrumentos).

A cualificación final da proba será positiva sempre que se obteña unha nota igual ou superior a cinco puntos. En caso contrario a nota final nunca

será superior a 4 puntos.

En cada unha das partes teranse en conta específicamente os seguintes criterios:

Primeira parte da proba:

- Elaboración da totalidade dos apartados.

- Coherencia, precisión e claridade na exposición das respostas.

- Ausencia de erros ou respostas que non se axustan á pregunta formulada.

- Utilización de vocabulario técnico preciso e referencias e conceptos actualizados.

- Presentación, organización e lexibilidade.

Segunda parte da proba:

- Capacidade de aplicar os aspectos teóricos aos supostos prácticos.

- Coherencia, precisión e claridade na exposición das respostas.

- Utilización de vocabulario técnico preciso e referencias e conceptos actualizados.

- Elaboración da totalidade dos apartados.

- Presentación, organización e lexibilidade.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A duración máxima da primeira parte da proba é de 3 horas. A duración máxima da segunda parte da proba é de 3 horas.

Ambas partes da proba se realizaran de forma individual e sen material de apoio. A utilización de calquera medio fraudulento anulará a parte

correspondente e non será posible facer media.

As persoas candidatas deberán acudir á proba com DNI ou outro documento de identificación persoal (pasaporte, carnet de conducir) e bolígrafo

azul ou negro.

Primeira parte: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. A  profesora cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez

4.a) Primeira parte da proba
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puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Realizarase una proba escrita que constará de dous apartados:

Apartado 1:

- Proba tipo test cunha puntuacón máxima de catro puntos, sendo necesario acadar un mínimo de dous puntos para realizar a media co outro

apartado desta proba teórica. Cada pregunta consta de 4 respostas alternativas, cunha única resposta correcta. Dúas respostas incorrectas restan

unha resposta correcta.

A resposta deberá quedar claramente sinalada no exame. (Si nunha das preguntas aparece máis de unha resposta marcada, darase por incorrecta

a pregunta, aplicando a súa correspondente penalización).

Apartado 2

-Proba escrita con diferentes cuestións (preguntas de definición de conceptos, de clasificación, de ordenación, de relación, exemplificación, etc)

cunha puntuación máxima de 6 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de tres puntos para realizar a media co apartado anterior.

4.b) Segunda parte da proba

Segunda parte práctica: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A profesora cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A proba de tipo práctico será unha proba escrita que poderá consistir en: resolución de casos prácticos, deseño/ programación e posta en práctica

de diferentes tipos de actividades ou propostas (obradoiros, sesións prácticas, etc).
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