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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA4 -  Realiza actividades relacionadas coas 
necesidades básicas e de acompañamento a 
persoas adultas non dependentes, aplicando as 
instrucións recibidas e atendendo ás 
características das persoas

CA4.1 - Identificáronse as actividades relacionadas 
coa alimentación, a hixiene e o descanso, cos 
requisitos de idade das persoas adultas non 
dependentes e as condicións do plan de actuación

CA4.2 - Identificáronse e describíronse as 
características dos principais tipos de menús e a súa 
adecuación á idade da persoa adulta non dependente 

CA4.3 - Describíronse as posibles alerxias e 
intolerancias alimentarias, así como as posibles 
actuacións

CA4.4 - Preparáronse menús para as persoas adultas 
non dependentes
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
Tarefas individuais plantexadas por vía telemática na plataforma Google Drive e 
entregadas polo correo da Xunta sobre os seguintes objetivos específicos da 
programación do módulo para o curso 2019-2020: 

-RA4 -  Realiza actividades relacionadas coas necesidades básicas e de 
acompañamento a persoas adultas non dependentes, aplicando as instrucións 
recibidas e atendendo ás características das persoas

Instrumentos: 
- Lectura de contidos e artigos e resolución dun test de comprensión lectora 

(CA4.1), (CA4.2) e (CA4.3) 
- Elaboración dun menú (CA4.4)

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota do módulo será o resultado da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación.  
A correcta elaboración e entrega en prazo dos trabalhos propostos no 3º 
trimestre valorarase con ata 1 punto máis na media (0,25 por cada CA 
acadado co instrumento correspondente).

Proba 
extraordinaria 
de setembro 
(FP Básica)

Alumnado de 

Criterios de avaliación: 
CA4.1 - Identificáronse as actividades relacionadas coa alimentación, a hixiene e 
o descanso, cos requisitos de idade das persoas adultas non dependentes e as 
condicións do plan de actuación. 
CA4.2 - Identificáronse e describíronse as características dos principais tipos de 
menús e a súa adecuación á idade da persoa adulta non dependente. 
CA4.3 - Describíronse as posibles alerxias e intolerancias alimentarias, así como 
as posibles actuacións. 
CA4.4 - Preparáronse menús para as persoas adultas non dependentes.

Criterios de cualificación: 
Neste grupo hai varios/as  alumnos/as coa primeira e a segunda avaliacións de 
pendentes de superar. Elabórase un plan de actividades coas que poderán 
recuperalas. 
A nota do módulo será resultado da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación.  
A correcta elaboración e entrega en prazo dos trabalhos propostos no 3º 
trimestre valorarase con ata 1 punto máis na media (0,25 por cada CA 
acadado co instrumento correspondente).
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Alumnado de 
materia 

pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Procedementos: 
Tarefas individuais entregadas por vía temática sobre os seguintes obxetivos 
específicos da programación do módulo para o curso 2019-2020: 

- RA4 -  Realiza actividades relacionadas coas necesidades básicas e de 
acompañamento a persoas adultas non dependentes, aplicando as instrucións 
recibidas e atendendo ás características das persoas 

Instrumentos: 
- Lectura de contidos e artigos e resolución dun test de comprensión lectora 

(CA4.1), (CA4.2) e (CA4.3) 
- Elaboración dun menú (CA4.4) 

Para o alumno coa 1ª e a 2ª avaliacións pendendes: 
Resolución dun traballo no que se recollen os RA, os CA e os contidos da UD1 
e a UD 2. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

- RA4 -  Realiza actividades relacionadas coas necesidades básicas e de 
acompañamento a persoas adultas non dependentes, aplicando as 
instrucións recibidas e atendendo ás características das persoas 

Lectura de contidos e artigos enviados telemáticamente pola docente. 
Resolución de test de comprensión lectora. 
Elaboración dun menú e de receitas saudables. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

Os contidos póñense en común co grupo-clase en modo virtual a través de 
plataforma Google Drive. Para a orientación do alumnado no proceso de 
aprendizaxe emprégase esta aula virtual, o correo electrónico da Xunta e as 
titorías por videoconferencia semanais. 
Os principios metodolóxicos que se teñen en conta na planificación de 
actividades son os seguintes: 
-Detección de necesidades de comunicación no contexto do estado de alarma. 
-Atención á diversidade de situacións que se podan dar entre o alumnado. 
-Fomento do espíritu crítico. 
-Interrelación dos diferentes contidos e resultados de aprendizaxe trabajallados 
ao longo do curso.

Materiais e recursos

-Ordenador con conexión á rede, teléfonos móviles con conexión á rede da 
docente. 
-Aplicacións informáticas Google Drive e Jitsimeet para videoconferencias. 
-Apuntes sobre os contidos traballados e material complementario (artigos de 
medios de comunicación, informes…) proporcionados pola docente e publicados 
no Drive.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

-Aula virtual Google Drive 
-Titoría semanal por videoconferencia

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

DE REPASO E REFORZO 

RA2 - Realiza operacións de almacenamento de alimentos e outros produtos 

de uso domiciliario, e xustifica os medios utilizados na súa preservación e na 

súa conservación en condicións de hixiene e bo uso 

CA2.3 Aplicáronse métodos sinxelos de conservación e envasamento de 

xéneros crus e semielaborados, e de elaboracións culinarias terminadas de 

uso común 

RA3 - Realiza operacións de preelaboración dos produtos culinarios máis 

comúns nas elaboracións culinarias que se vaian realizar, valorando criterios 

de consumo e caducidade, a partir dun plan actuación 

CA3.6 Seleccionáronse e utilizáronse os utensilios, as ferramentas e os 

equipamentos de traballo conforme as instrucións recibidas e a actividade 

que se vaia realizar 

 
CA3.9 Aplicáronse as normas básicas de hixiene para a prevención de riscos 

sanitarios nas operacións de preelaboración de alimentos 

RA4 - Elabora menús sinxelos, aplicando as técnicas domésticas de 

cociña e seguindo o plan de actuación establecido, en función das 

características das persoas destinatarias  

 

CA4.1 Tivéronse en conta as características e as necesidades dos/das 

comensais  

 

 

CA4.2 Describíronse a elaboración das receitas de cociña máis habituais, 

tendo en conta a relación entre o número de comensais, as cantidades de 

ingredientes e o tempo que se utilice  
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CA4.4 Utilizáronse os equipamentos, as máquinas e as ferramentas básicas de 

cociña, tendo en conta a relación entre os utensilios adecuados e o tipo de 

elaboración culinaria 

 

CA4.5 Seleccionáronse e utilizáronse as principais técnicas de cociña 

doméstica (asar, cocer, frixir, pelar, picar, etc.) en relación co tipo de comida 

que se realice 

 

DE AMPLIACIÓN 

 
CA4.9 Identificáronse as normas básicas para a manipulación de alimentos  

 

RA5 - Realiza a limpeza da louza, dos utensilios e dos 

electrodomésticos, da cociña e da zona de traballo, aplicando criterios 

de eficacia e organización, seguindo o plan de actuación do traballo  

 

CA5.4 Clasificáronse os residuos domésticos xerados para a súa eliminación, 

de acordo coa normativa ambiental  

 

RA6 - Identifica e prevén riscos de toxiinfeccións alimentarias nas 

operacións de manipulación de alimentos e preparación de comidas, 

aplicando as normas básicas e as condicións hixiénico-sanitarias 

relacionadas coa cociña doméstica  

 

CA6.1 Aplicáronse normas de hixiene persoal 
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CA6.8 Describíronse as toxiinfeccións alimentarias máis comúns e 

identificáronse as súas causas posibles  

 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Establecéronse sesións de seguimento e control  mediante conferencia Webex para 
o repaso da materia e presentación dos exercicios e traballos.  
Ofreceuse soporte en formato de titoría individual para a realización das tarefas. 
Enviouse un caderno de traballo e material para asegurar a posibilidade de 
completalo. 

Instrumentos: 
PE: caderno de traballo do terceiro trimestre. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1ª avaliación: 40 % de peso 
2º avaliación: 60% de peso 
3º avaliación: só en beneficio do alumnado, poderá subir ata un punto na 
cualificación final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Proba Escrita cos RA’s e CA’s da 1ª e 2ª avaliación, e os considerados 
imprescindibles da 3ª avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado con esta materia pendente 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso, Reforzo e Ampliación: O alumnado recibiu un caderno de traballo co 

contido da terceira avaliación. 

https://drive.google.com/open?id=1vjBmhe0Eoa2332YVBmHfNA2eqa2edHx_ 

 

Ademáis, súbense videos e teoría de apoio á plataforma na que vimos traballando 

dende xaneiro. 

 

Recuperación: o alumnado ten a posibilidade de realizar un traballo para 

recuperar os CA’s das avaliacións superiores non superados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Para grarantir que todo o alumnado poda traballar independentemente da 

conectividade, recibiron o caderno de traballo en formato papel nun sobre xunto coas 

ferramentas necesarias para completalo. O traballo pode realizarse con material 

teórico que xa recibiron antes do 13 de marzo, pero as alumnas con conectividade 

poderán seguir consultando teoría e recursos que vou subindo na plataforma que 

empregamos.  

Materiais e recursos 

Material que recibiu o alumnado: 3 bolígrafos, un làpiz, unha goma, un afiador, un 

paquete de lápices de cores, unhas tesoiras e unha barra de pegamento. 

Así poderán escribir, debuxar, facer collages para as infografías, etc. 

 

https://drive.google.com/open?id=1vjBmhe0Eoa2332YVBmHfNA2eqa2edHx_
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Chamadas telefónicas, correo electrónico,  plataforma Edmodo, e correo 
postal. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

De repaso y recuperación  

RA1- Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA1.1-Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa 
CA1.2-Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 
algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)  
CA1.4-Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 
propiedades 
CA1.5-Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi 
pequenos e operar con eles 
CA1.6-Representáronse os números reais sobre a recta numérica 
CA1.7-Caracterizouse a proporción como expresión matemática 
CA1.8-Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade 
CA1.9-Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 
magnitudes directamente e inversamente proporcionais 

RA2- Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como 
recursos necesarios para a realización das actividades prácticas 

CA2.1-Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar 

RA3- Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

CA3.1-Describíronse as propiedades da materia 
CA3.2-Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade 
CA3.3-Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade 
CA3.4-Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema 
métrico decimal e utilizando a notación científica 
CA3.5-Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia 
CA3.6-Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 
homoxéneos e heteroxéneos 
CA3.7-Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e 
utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado 
CA3.8-Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza 
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CA3.9-Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa 
temperatura de fusión e de ebulición 
CA3.10-Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos 
sinxelos 

RA4- Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de 
mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea 

CA4.1-Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura 
CA4.2-Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos 
CA4.3-Discrimináronse os procesos físicos e químicos 
CA4.4-Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e 
os elementos químicos 

RA5- Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real 

CA5.1-Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a 
intervención da enerxía 
CA5.2-Recoñecéronse diversas fontes de enerxía 
CA5.3-Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable 
CA5.4-Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e 
utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC 
CA5.5-Aplicáronse cambios de unidades de enerxía 
CA5.6-Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía 
CA5.7-Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da vida 
nos que se aprecia claramente o papel da enerxía. 

RA6- Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou 
os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo 

CA6.1-Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e 
asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente 
CA6.2-Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as 
súas asociacións 
CA6.3-Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das 
estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor 
CA6.4-Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función das 
estruturas anatómicas do aparello reprodutor 
CA6.5-Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das 
estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino 
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CA6.6-Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente aparellos e 
sistemas 

De ampliación  

RA7- Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa 
contra elas 

CA7.1-Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas 
CA7.2-Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo 
CA7.3-Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis 
comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus 
tratamentos 
CA7.8-Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno 
profesional máis próximo 
CA7.9-Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás 

RA9- Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 
aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

CA9.1-Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante 
expresións alxébricas 
CA9.2-Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de 
desenvolvemento e factorización 
CA9.3-Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao 

  

  

  

  

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Seguimento e valoración de tarefas creadas para o repaso e recuperación das 
avaliacións anteriores, e tarefas de ampliación para favorecer o progreso na 
aprendizaxe, mediante fichas de exercicios temporalizadas semanalmente as que o 
alumnado accede a través da páxina web do centro, ou por correo electrónico , 
notificándose a data na que están dispoñibles ditas fichas na páxina web  do centro 
a través de Abalar mensaxes. O alumnado ten que devolver ditas fichas feitas ao 
profesorado a través do correo electrónico . Posteriormente enviase ao alumnado 
as solucións. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de contacto coa alumnado son : o correo electrónico, a páxina 
web do centro, teléfono mobil , Abalar mensaxes e videoconferencia a través de 
webex. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1ª avaliación : 50% 
2ª avaliación: 50% 
3ª avaliación: o alumnado poderá subir  ata un punto na cualificación final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

O alumnado realizará unha única proba escrita adaptada ás aprendizaxes 
desenvolvidas durante as dúas primeiras avaliacións e puntuada de 0 a 10 puntos. 
Para superar o módulo debese acadar unha cualificación mínima de 5 puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
-CA1.1-Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 
adecuadamente a información cuantitativa 
-CA1.2-Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 
algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática 
-CA1.4-Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 
propiedades 
-CA1.5-Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou 
moi pequenos e operar con eles 
-CA1.7-Caracterizouse a proporción como expresión matemática 
-CA1.8-Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade 
-CA1.9-Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 
magnitudes directamente e inversamente proporcionais  
-CA2.1-Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar 
- CA3.1-Describíronse as propiedades da materia 
- CA3.2-Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade 
- CA3.3-Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade 
- CA3.4-Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema 
métrico decimal e utilizando a notación científica 
- CA3.5-Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia 
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- CA5.1-Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a 
intervención da enerxía 
- CA5.2-Recoñecéronse diversas fontes de enerxía 
- CA5.6-Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía 
- CA5.7-Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da 
vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía. 
- CA6.1-Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, 
e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente 
- CA6.2-Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse 
as súas asociacións 
- CA6.3-Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das 
estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor 
- CA6.4-Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función 
das estruturas anatómicas do aparello reprodutor 
- CA6.5-Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función 
das estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino. 

 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final será a nota acadada polo alumnado que teña entregadas as 
actividades  de recuperación programadas no terceiro trimestre. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos de avaliación 
Seguimento e valoración de tarefas creadas para a recuperación mediante fichas 
de exercicios ás que o alumnado accede a través do correo electrónico, e ten que 
devolver ditas fichas feitas ao profesorado mediante o correo electrónico. 
Instrumentos de avaliación 
Os instrumentos de contacto coa alumnado son: o correo electrónico, o teléfono 
móbil e a páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e recuperación: 
-Ficha de Porcentaxes 
-Ficha de Proporcionalidade 
-Ficha de Fraccións 
-Ficha de Potencias 
-Ficha de Disolucións 
-Solucións das fichas anteriores 
Actividades de ampliación: 
-Ficha de Expresións Alxébricas, Monomios y Polinomios 
-Ficha de Ecuacións 
-Traballo de Saude/Doenza 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O traballo principal, dadas as circunstancias ,foi por tarefas a través do correo 
electrónico, a páxina web do centro , videoconferencia por webex. e Abalar. 

Materiais e recursos 
Fichas de repaso e recuperación, é no caso das actividades de ampliación envíanse 
resume da teoría e fichas de exercicios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informa o alumnado a través do correo electrónico, 
teléfono mobil, videoconferencia a través de webex , Abalar e a 
páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 
 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP3011_ Comunicación e  sociedade I 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales foron deseñados na elaboración da 
programación do módulo; estes están vinculados ás Unidades formativas asociadas ao módulo; isto é: 
- MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 
- MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 
- MP3011_33. Sociedade I 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas.  

– CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación de actualidade e identificáronse as súas características 
principais.  
– CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, 
identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 
 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo.  
 
 
 
 
 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e 
en función da súa finalidade. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun 
texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 
interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discriminatorios desde 
a perspectiva de xénero. 
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as 
conclusións obtidas. 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 
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– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos 
escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comunicación 
escrita. 
– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en 
conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado ao contexto. 
 

MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral 
en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión,  
ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 

– CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión 
precisa das mensaxes recibidas. 
– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas 
ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de 
comunicación e as súas implicacións no uso do vocabulario empregado. 
– CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habituais 
frecuentes e de contido predicible. 
– CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que 
axuden a entender o sentido xeral da mensaxe. 
 

RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de 
composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 

– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos 
básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto. 
– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 
básica do texto. 
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado 
de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións 
habituais frecuentes, de contido moi predicible. 
– CA3.4. Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao 
propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas. 
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– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, 
seguindo modelos estruturados. 
– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e 
para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional. 
– CA3.7. Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, 
respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo 
sinxelas  pautas de revisión. 
– CA3.8. Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos 
dos procesadores na composición dos textos. 
– CA3.9. Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña 
calquera tipo de discriminación. 

MP3011_33. Sociedade I 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, 
analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 
actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

– CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais 
características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no 
contorno máis próximo. 
– CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos 
territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga. 
– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información 
mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
 

RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual 
e no contorno inmediato. 

– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa 
persistencia nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus 
elementos principais. 
– CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega durante o período 
analizado. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

° Traballos propostos polas docentes ao longo do período ( COVID 19). 
° Posible proba e/ou traballo telemático a realizar na data e horas 

establecidas.  

Instrumentos: 
° Traballos realizados polos discentes no período sinalado. 
° Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba será escrita e 

realizarase en dúas sesións nas que se desenvolverán exames teórico-
prácticos sobre os contidos do módulo.  

 

Cualificación final 

 
° Alumnado con avaliacións pendentes: 

o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación 
do módulo,  correctamente elaborados. 

o Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba 
será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o permite, de 
xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e 
outro para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación). 
Esta proba escrita estará superada cun 5. 

° Alumnado con dúas avaliacións aprobadas: 
o Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
o A esta media sumarase como máximo un punto,  se o alumnado 

presenta correctamente elaborados o 70 % dos traballos 
propostos polas docentes. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

° Proba escrita. A proba será distribuída en dous exames escritos teórico  
prácticos e realizarase en dúas sesión proposta polo Cifp, unha para a 
unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outra para as unidades 1 e 
3(peso dun 70% na cualificación).  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentar, correctamente elaborados, o 80% dos traballos enviados para a 
recuperación do módulo.  
Realizar unha proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación 
sanitaria o permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Esta proba 
escrita estará superada cun 5 

 

Criterios de cualificación:  
o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación do 

módulo,  correctamente elaborados para alcanzar o aprobado (5). Para 
alcanzar a puntuación máxima deben realizarse o 100% dos traballos 
propostos, sen erros, no caso de que non sexa posible a realización da 
proba. 

o Proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o 
permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
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exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outro 
para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación). Esta proba escrita 
estará superada cun 5. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos propostos e realizados e proba final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

o U.F.1. Comunicación en linguas galega e castelá I 
Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 

léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Repaso da ortografía. 
- Repaso das diferentes tipoloxías textuais. 
- Tarefas de comprensión e expresión escrita. 
- Actividades de comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación. 

 
o U.F.2. Comunicación en lingua inglesa I: 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 
léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 

- Actividades de revisión e ampliación de vocabulario específico da unidade: 
descrición persoal, as novas tecnoloxías, as compras, o cine. 

- Actividades de repaso de estruturas gramaticais básicas: be e have got, 
present tenses, past tenses. 

-  Actividades de reforzo de comprensión oral: audios con preguntas de 
comprensión baseadas na temática descrita anteriormente. 

-  Actividades de reforzo de comprensión escrita: textos con preguntas de 
comprensión. 

-  Actividades de repaso e ampliación de expresión escrita: facer unha 
descrición persoal, escribir sobre a rutina diaria, facer un anuncio publicitario, 
escribir unha historia no pasado 

 
o U.F.3. Sociedade I 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo as 
paixases, as sociedades prehistóricas e cuestións demográficas. 

- Identificación de rasgos a partir de diferentes tipos de arquivos (vídeos e 
textos). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

o Alumnado con conectividade: 
• Contacto a través do correo electrónico, da plataforma de traballo e das redes 

sociais (Instagram) para resolución de dúbidas, explicacións. 
• Explicación conxunta das tarefas a realizar. 
• Establecemento de datas límite de entrega de tarefas (con flexibilidade e 
atendendo ás necesidades/ problemas de cada alumno e adaptando esas 
datas de entrega) 
• Atención individualizada para a resolución de problemas de cada alumno. 

 
o Alumnado sen conectividade: 

• Contacto a través do titor para a entrega de tarefas. 
• Flexibilidade na data límite de entrega de tarefas. 

Materiais e recursos Apuntes, vídeos, enlaces, documentos e indicacións das docentes. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  
Envío á persoa titora para a súa comunicación ás familias. 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa va para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

DE REPASO E REFORZO

RA1: Lava pezas de ves r e roupa de fogar u lizando medios mecánicos CA 1.1 Clasificáronse e organizáronse as pezas téx les por lotes
CA 1.2 Seleccionouse o programa de lavado e centrigugado adecuado

RA2: Seca pezas de ves r e roupa de fogar u lizando medios mecánicos CA 2.1 Clasificáronse e organizáronse as pezas téx les para o seu secado ...
CA 2.2 Seleccionouse o programa de secado adecuado ...
CA 2.3 Iden ficáronse as máquinas para o secado
CA 3.6 Realizouse o tendido manuela nos espazos indicados, ...

RA3: Pásalles o ferro a pezas de ves r e roupa de fogar u lizando 
métodos mecánicos

CA 3.2 Seleccionouse o programa adecuado para pasar o ferro a dis ntas 
pezas

RA5:  Ordena a roupa no espazo asignado e organiza estancias 
CA 5.1 Iden ficáronse os espazos adecuados para almacenaxe de roupa de 
cama e fogar
CA 5.3 Iden ficáronse ritmos e usos de cambio de roupa
CA 5.6 Realizáronse as tarefas previas a facer a cama
CA 5.7 Realizouse o procedemento convencional de facer as camas

RA4: Realiza arranxos básicos en pezas de ves r e roupa de fogar CA 4.2 Seleccionouse a técnica requirida dacordo co po de tecido, peza, ...
CA 4.3 Aplicáronse as técnicas de arranxos básicos, iden ficando as 
dificultades
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Establecéronse sesións de seguemento e control mediante conferencia zoom 
para o repaso da materia e presentación de exercicios e traballos.
Hai 1 sesión de titoría os luns ás 18:00 horas por conferencia zoom.
Se envían os traballos por correo electrónico e se recepcionan polo mesmo 
medio agás un alumno que o envía por whatsapp

Instrumentos:

Realización de traballos individuais e supostos prácticos a partir de textos 
mandados ou búsquedas activas sobre distintos temas.

Cualificación
final

1ª avaliación: 50%
2ª avaliación: 50%
3ª avaliación: 1 punto a maiores na calificación final

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Proba escrita cos RA e CA da 1ª e 2ª avaliación ademáis dos imprescindibles 
que se detecten necesarios nesta 3ª avaliación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado de 2º con esta materia pendente

Criterios de cualificación:

_

Procedementos e instrumentos de avaliación:
_



3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

REPASO, REFORZO E AMPLIACIÓN:

Ao alumnado coa materia da 1ª e 2ª avaliación aprobada se lle van enviando 
semanalmente todas as actividades que deberán realizar ademais de vídeos e 
enlaces para ampliar información. O método empregado é por correo 
electrónico.

RECUPERACIÓN:

Ao alumnado coa materia da 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa se lle van 
mandando actividades obrigatorias para poder optar ao aprobado. Estas, no 
caso de non poder facer un exame en xuño, serán as que marcarán a nota do 
curso. 

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Co alumnado nos imos comunicando vía correo electrónico para o envío de 
actividades e nos conectamos unha vez á semana por videoconferencia para 
resolver dúbidas. O alumnado pode facerme consultas vía tf ou whatsapp cando se
vexan necesitados.
A maioría do alumnado ten conectividade, só un ten esa falta e nos comunicamos 
vía tf e whatsapp. Me envía fotos dos traballos e os vídeos por este medio

Materiais e recursos Vídeos, diapositivas, documentos escritos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Chamadas telefónicas, whatsapp, correo electrónico, plataforma zoom

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

DE REPASO E REFORZO

RA1: Efectúa as operacións de limpeza, secado, pranchado e arranxos 
básicos de costura de prendas de ves r e roupa de fogar

CA.1: Se prepararon e axustaron as máquinas/equipos/ferramentas, seguindo
os procedementos establecidos
CA.2: Se prepararon os produtos, de modo apropiado ás prendas de ves r e 
roupa de fogar
CA.3: Se realizadoron as operacións de limpeza, secado e pranchado coa 
calidade mínima esixible, seguindo as instruccións recibidas.
CA.4: Se seleccionou a técnica de costura domés ca dacordo ao po de 
tecido e a necesidade que requira tales como buracos, desgarros, corchetes, 
botóns, desprendidos, dobradiños desfeiros, costuras abertas, …
CA.5: Seleccionous a roupa da cama, tarefas previas a facer a cama, así como 
o cambio de roupa, dacordo coas instruccións recibidas e considerando o po
de cama, temperatura e preferencias persoais.

RA2: Realiza elaboracións culinarias sinxelas, interpretando e 
relacionando instruccións e documentos relacionados coa aplicación de
técnicas, normas e procedementos de traballo preestablecidos.

CA.1: Se aplicaron procdementos de almacenamento de alimentos e outros 
produtos de uso domiciliario, garan ndo a preservación e conservación dos 
mesmos nas condicións  de hixiene.
CA.2: Se prepararon máquinas/batería/ú s/ferramentas, realizando as 
operacións necesarias para o seu uso e mantemento, segundo as instruccións 
recibidas
CA.3: Se executaron as tarefas para a realización de elaboracións culinarias 
sinxelas, seguindo instruccións recibidas.
CA.4: Se aplicaron normas de conservación da comida preparada, dacordo ao 
plan de traballo.
CA.5: Se aplicaron procedementos de limpeza, recollendo e gardando os ú s 
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e materiais usados.
CA.6: Se aplicaron as normas básicas de hixiene para a prevención de riscos 
sanitarios nas técnicas domés cas de cociña

RA. 3: Realiza a limpeza en domicilios, edificios, locais e oficinas, 
seleccionando as accións en función das caracterís cas de cada espazo 
e cuplindo as instrucción recibidas e/ou o plan de traballo asignado.

CA.1: Se analizaron as instrucción e ordes de traballo ou outra documentación
recibida.
CA.2: Se seleccionou o material de traballo tanto de consumibles como de 
maquinaria segundo instruccións.
CA.3: Se realizou a limpeza de mobiliario e de obxectos ubicados no interior 
de domicilios par culares. Usando os ú s e produtos necesarios.
CA.4: Se realizaou a limpeza de cuartos de baño e aseos, cos produtos 
necesarios
CA.5: Se realizou o proceso de limpeza domiciliaria con adecuación a tempos 
e normas.

RA.4: Realiza procedementos de limpeza de chans, teitos e zonas 
acristaladas, seleccionando ú s e produtos en función das súas 
caracterís cas.

CA.1: Se realizaou a limpeza de chasn, alfombras, paredes, fiestras e teitos de 
domicilios par culares cos ú s e produtos necesarios.
CA.2: Se realizaron os procesos de limpeza domiciliaria, con adecuación a 
tempos e normas
CA.3: Se aplicaron normas básicas de prevención de riscos laborais.
CA.4: Se aplicaron os protocolos establecidos de eliminación de resíduos

RA. 5: Realiza tarefas de acompañamento a persoas non dependentes 
no domicilio, seguindo as instrucción recibidas.

CA.1: Se realizaron tarefas de atención ás necesidades básicas, en relación a 
alimentación, hixiene e descanso
CA.2: Se realizaron tarefas de acompañamento a persoas adultas non 
dependentes
CA.3: Se informou á persoa responsable da unidade de convivencia sobre as 
ac vidades realizadas
CA.4: Se respectaron as directrices e orientacións establecidas
CA.4: Man vose unha ac tude conciliadora e sensible aos demais, 
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demostrando empa a, cordialidade e amabilidade no trato.

RA.6: Aplica medidas de prevención de riscos asociados ao traballo 
domés co valorando a importancia da prevención de accidentes, 
xus ficando o seu uso.

CA.1: Iden ficáronse os riscos que poden ocasionar os produtos químicos 
usadosno fogar
CA.2: Iden ficáronse os riscos sicos, tales como caídas, queimaduras e 
cortes, entre outros
CA.3: Se previron os posibles riscos por un mal manexo das instalacións de 
gas
CA.4: Se iden ficaron os accidentes producidos pola incorrecta manipulación 
de alimentos e líquidos na cociña
CA:4: Se tomaron medidas de precaución para evitar incendios durante a 
elaboración das comidas
CA.5: Se actuou de forma correcta ante calquer accidente producido no fogar,
ben por risco químico, sico ou intoxicación alimentaria.
CA.6: Coñécense as técnicas básicas de primeiros auxilios, en caso necesario.
CA.7: Se valorou a importancia da actuación inmediata ante un accidente por 
intoxicación alimentaria ou por lume.
CA.8: Se alorou a necesidade de actuación do 112 ou bombeiros
CA.9: Se valorou a comunicación do accidente á persoa responsable da 
unidade familiar.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Establecéronse sesións de seguemento e control mediante conferencia webex.
Hai 1 sesión de titoría conxunta os martes ás 11:00 horas por conferencia 
webex. Cada alumno/a ten asignada unha hora á semana para videotitoría 
individual.
Utilizamos o correo electrónico para o traballo compartido.

Instrumentos:

Realización do traballo de prácticas

Cualificación
final

3ª avaliación: única avaliación para o traballo 100% nota

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

-

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
-

Criterios de cualificación:

_

Procedementos e instrumentos de avaliación:
_



3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades Traballo de prácticas, substitutivo das prácticas presenciais

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Co alumnado nos imos comunicando vía correo electrónico para o envío de 
actividades e nos conectamos unha vez á semana conxuntamente por 
videoconferencia para resolver dúbidas. O alumnado pode facerme consultas vía 
webex individualmente nas titorías establecidas para cada un, por correo en 
calquera momento ou por tf en calquera momento.

Materiais e recursos Supostos prácticos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Chamadas telefónicas, whatsapp, correo electrónico, plataforma zoom e 
webex

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
imprescindibles

Resultados de Aprendizaxe. UF1  
Prevención de Riscos laboráis.  Criterios de Avaliación

RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas 
das persoas traballadoras e empresarias 
rela- cionados coa seguridade e a saúde 
laboral.

 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 a 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 
protecc ión espec í f icas de persoas 
traballadoras sensibles a determinados 
riscos, así como as de protección da 
maternidade e a lacta- ción, e de menores. 
– CA1.6. Analizáronse os dereitos á 
vixilancia e protección da saúde no sector 
da edu- cación infantil formal e non formal 
e no sector dos servizos sociais de atención 
á in- fancia. 
– CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir 
as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais.
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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 da educación infantil formal e 
non formal e no sector dos servizos 
sociais de atención á infancia. 

– CA2.1. Determináronse as condicións de 
traballo con significación para a preven- 
ción nos contornos de traballo relacionados 
co perfil profesional de técnico superior en 
educación infantil. 
– 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 
pro- fesional de técnico superior en 
educación infantil. 
– CA2.4. Identificáronse as situacións de 
risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de 
técnico superior en educación infantil. 
– CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de 
riscos nun contorno de traballo, real ou si- 
mulado, re lac ionado co sector de 
actividade do título.

Resultados de Aprendizaxe. UF2 
equipos de traballo, dereito do traballo 

e da seguridade social, e procura de 
emprego

Criterios de Avaliación
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RA1. Participa responsablemente en 
equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos 
da organización.

 CA1.1. Identificáronse os equipos de 
trabal lo en s ituacións de trabal lo 
relacionadas co perfil de técnico superior 
en educación infantil 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 efi- 
cacia do equipo de traballo. 
– CA1.4. Empregáronse axeitadamente as 
técnicas de comunicación no equipo de tra- 
ballo 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.
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RA2. Identifica os dereitos e as obrigas 
que se derivan das relacións laborais e 
recoñéceos en diferentes situacións de 
traballo

– CA2.1. Identificáronse o ámbito de 
aplicación, as fontes e os principios de 
aplica- ción do dereito do traballo. 
– CA2.2. Distinguíronse os principais 
organismos que interveñen nas relacións 
labo- rais. 
– CA2.3. Identificáronse os elementos 
esenciais dun contrato de traballo. 
– CA2.4. Analizáronse as principais 
m o d a l i d a d e s d e c o n t r a t a c i ó n e 
identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para 
determinados colectivos. 
– 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 
rela- cionado co título de técnico superior 
en educación infantil. 
– CA2 .7 . Va l o r á ron se a s med ida s 
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. 
– CA2.9. Identificáronse as causas e os 
efectos da modificación, a suspensión e a 
ex- tinción da relación laboral. 
– CA2.10. Identificáronse os órganos de 
representación das persoas traballadoras na 
empresa. 
– CA2.11. Analizáronse os conflitos 
colectivos na empresa e os procedementos 
de so- lución. 
– CA2.12. Identificáronse as características 
definitorias dos novos contornos de orga- 
nización do traballo.
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 RA3. Determina a acción protectora do 
sistema da Seguridade Social ante as 
contin- xencias cubertas, e identifica as 
clases de prestacións.

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 da Seguridade Social. 
– CA3.3. Identificáronse, nun suposto 
sinxelo, as bases de cotización dunha 
persoa 
traballadora e as cotas correspondentes e 
ela e á empresa. 
– CA3.4. Determináronse as principais 
prestacións contributivas da Seguridade 
Social, os seus requisitos e a súa duración, 
e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns 
su- postos 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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   6 10
CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: 

   



RA4. P lan i f ica o seu i t inerar io 
profesional seleccionando alternativas 
de formación e oportunidades de 
emprego ao longo da vida.

– CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, 
motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 
– C A 4 . 2 . To m o u s e c o n c i e n c i a d a 
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-
d i scr iminac ión e de igua ldade de 
oportunida- des no acceso ao emprego e 
nas condicións de traballo. 
– CA4.5. Deseñáronse os itinerarios 
formativos profesionais relacionados co 
perfil profesional de técnico superior en 
educación infantil. 
– CA4.6. Determináronse as competencias e 
as capacidades requiridas para a activida- 
de 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 educación infantil. 
– CA4.8. Empregáronse adecuadamente as 
técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego. 
– CA4.9. Prevíronse as alternativas de 
autoemprego nos sectores profesionais 
relacio- nados co título.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  durante a primeira e segunda avaliacions 
explicacions das UF1 e UF 2 e desenvolvimento de tarefas por 
parte do alumnado cun proceso de avaliacion continua.

Instrumentos: LC;TO; PE e outros.  

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
será a media aritmética das dúas primeiras avaliacions . As 
tarefas da terceira avaliacion servirán para subir a nota final do 
módulo en ata un punto.

Proba 
extraordinaria 
de setembro 
(FP Básica)

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: os CA anteriormente citados.

Criterios de cualificación: É necesario ter unha cualificación 
como mínimo de cinco (5) na proba escrita (PE) para aprobar o 
módulo.

Procedementos e instrumentos de avaliación: titorías individuais 
e PE.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso dos RA da  UF 1 dados antes da 
suspensión da actividade lectiva e para o alumnado con 
avaliacions pendentes, tarefas de recuperación mediante a 
realización das tarefas dadas polo docente para facer controles 
semanales.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Entrega semanal ou 
quincenal de tarefas mediante correo electrónic e resolución 
de dúbidas vía telemática. Ao alumnado que ten que 
recuperar a data límite de entrega das  tarefas é o 25/5/2020. 
Habera exame final (PE).

Materiais e 
recursos

Material entregado polo docente mediante correo electrónico 
e documentación colgada na aula virtual.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   9 10
CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: 

   



4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Información aos alumnos mediante correo electrónico, aula 
virtual do centro e tutoría semanal .

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

 Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 
 
 

1ª 
Av 

RA1 - Planifica estratexias, actividades e 
recursos de intervención no ámbito sensorial, 
analizando as teorías explicativas e as 
características específicas do grupo a que vai 
dirixido 

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias 
en función da súa idade 

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e 
organizáronse os espazos adecuados ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas 
destinatarias en función da súa idade. 

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás 
características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias, en función da súa idade. 

CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención. 

 
 
 

2ª 
Av 

RA2 - Planifica estratexias, actividades e 
recursos de intervención no ámbito motor en 
relación coas características individuais e do 
grupo a que se dirixe. 

CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa 
idade. 

CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e 
organizáronse os espazos adaptados ás características motrices das persoas destinatarias en 
función da súa idade. 

CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás 
características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 

CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar. 

 
 

3ª 
Av 

RA3 - Planifica estratexias, actividades e 
recursos de intervención no ámbito cognitivo 
en relación coas teorías do desenvolvemento 
cognitivo e das características individuais e do 
grupo a que se dirixe. 

CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias 
en función das súa idades. 

CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e 
definíronse os espazos acordes ás características evolutivas no ámbito cognitivo dos nenos e das 
nenas. 

CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás 
características evolutivas dos pequenos e das pequenas. 

CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Explicación dos contidos teóricos considerados imprescindibles e presentación de 
propostas de aplicación práctica. As alumnas entregarán a través da plataforma as 
tarefas indicadas, preferiblemente nas datas sinaladas aínda que con flexibilidade 
nos prazos. 

Instrumentos: 
Proba Escrita: Traballo grupal (CA3.4 e CA3.5) 
Proba Escrita: Traballo individual (CA3.2) 
Proba Escrita: Reflexións individuais nas propostas do foro (CA3.6) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1ª avaliación 50% 
2ª avaliación 50% 
Aquelas persoas que entreguen todas as tarefas indicadas na 3ª avaliación terán 
0,5 puntos a maiores na cualificación final, podendo chegar a obter un total de 1 
punto naqueles casos nos que as tarefas reúnan uns mínimos de calidade (prazo 
e forma, estrutura, nivel de afondamento, relación de conceptos, calidade no 
contido, etc.). No caso de decimais o redondeo farase á baixa ata 5 incluído e á 
alza a partir de 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en 
función da súa idade. 
CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse 
recursos e organizáronse os espazos adaptados ás características motrices das 
persoas destinatarias en función da súa idade. 
CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren 
ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 
CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co módulo pendente. 
Unha alumna ten suspensa a 2ª avaliación.  
Para recuperar a parte suspensa terá que obter como mínimo un 5 na proba 
escrita que constará de dúas partes, unha parte con preguntas breves e outra 
parte que consistirá en desenvolver un suposto práctico. Será necesario acadar 
como mínimo un 2,5 en cada unha das partes para facer media. 
A nota da avaliación corresponderase coa nota final acadada na proba. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Proba  escrita a través da plataforma Edmodo na data e hora consensuada coa  
alumna, que terá dúas horas para a súa elaboración. Ó rematar o tempo da proba 
deixarase un máximo de 15 minutos para a súa entrega; despois dese tempo 
inhabilitarase a recepción de entrega automaticamente.  
A non entrega da tarefa en prazo e forma suporá unha calificación de 0 na 
avaliación, agás situacións debidamente xustificadas e demostradas de problemas 
de conectividade. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

*Actividades de repaso para alumnado con algunha parte suspensa: 
   -Seguimento individualizado e resolución de dúbidas. 
*Actividades de recuperación: 
   -Proba escrita sobre os CA imprescindibles da avaliación suspensa. 
*Actividades de ampliación relacionados cos CA imprescindibles: 
   -Semanalmente faranse explicacións teóricas acompañadas de breves propostas 
prácticas a través do foro, de forma que facilite dar continuidade e marcar un ritmo 
similar entre todo o alumnado reflexionando sobre aqueles aspectos mais destacados 
dos CA imprescindibles da 3ª avaliación. 
   - Paralelamente de xeito individual o alumnado terá que plasmar as principais 
aprendizaxes adquiridas durante este tempo, podendo optar por dúas posibilidades: 
elaborar un mapa conceptual coas principais ideas ou ver un documental e facer un 
resumen relacionándoo cos contidos vistos.  
   -Unha vez rematadas as achegas individuais, traballarán en grupos na elaboración 
dunha proposta de desenvolvemento cognitivo por tramos de idade. 
*Actividades de ampliación: 
   -Para aquelas persoas que queiran e/ou poidan ampliar os contidos mínimos 
imprescindibles, estará dispoñible o último tema, quedando á disposición do alumnado 
para resolución de dúbidas, explicacións, etc. 
*Actividades de reforzo: 
   -No caso de detectarse a necesidade ou exista a demanda por parte do alumnado 
de actividades de reforzo, está dispoñible a mensaxería privada da plataforma e as 
sesións de titoría a través de videoconferencia.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as alumnas manifestan poder conectarse sen problema dende o inicio. 
A metodoloxía será similar á levada a cabo durante o curso nas clases presenciais. 
A profesora facilita o material didáctico ó alumnado a través da plataforma. Irase 
estruturando semanalmente o contido e alternando a teoría coa súa aplicación 
práctica por medio de propostas nas que as alumnas interactúen entre si, reflexionen 
e participen no desenvolvemento de supostos prácticos, guiando o proceso a 
profesora cando sexa necesario.  
Promoverase o traballo autónomo, a reflexión, o traballo colaborativo e o 
coñecemento da realidade con situacións e iniciativas reais. 

Materiais e recursos 

Materiais didácticos elaborados pola profesora. 
Plataforma Edmodo para a comunicación grupal e individual.  
Drive para o seguimento dos traballos grupais. 
Webex para as sesións de videoconferencia. 
Internet e recursos online (documentais, páxinas web de proxectos educativos 
relevantes no eido da educación infantil, etc.) para apoiar as explicacións e ampliar 
contido. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora empregará principalmente a plataforma Edmodo para informar ao 
alumnado, como viña sendo habitual: A maiores empregarase Webex e 
Skype para as sesións de videoconferencia.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro                     
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Contextualiza a intervención 
educativa en relación co marco lexislativo e 
os fins da institución 

CA 1.1. Identificouse a información sobre o contorno 
social, económico e cultural que é útil para a 
intervención. 
CA 1.2. Analizóuse a lexislación autonómica, estatal 
e europea en relación aos servizos educativos de 
atención á infancia 
CA 1.4. Identificáronse propostas de eduación 
infantil propias da realidade galega. 
CA 1.5. Comparáronse os tipos de centros e 
programas de educación formal e non formal. 
CA 1.6. Definíronse as características, os obxectivos, 
a organización e o tipo de funcionamento dunha 
escola infantil. 
CA 1.7. Describíronse as características, os 
obxectivos, a organización e o tipo de 
funcionamento dunha institución de educación non 
formal. 
CA 1.8. Valoróuse a actividade profesional das 
persoas coa titulación de técnico de educación 
infantil no contexto da intervención educativa. 

RA2. Determina os obxectivos da 
intervención educativa en relación cos 
niveis de planificación, os elementos que a 
compoñen e os criterios de formulación, 
nos ámbitos formais e non formais. 

CA 2.1. Identificaronse os elementos dun curriculo. 
CA 2.2. Identificáronse os elementos dun proxecto 
de intervención educativa non formal. 
Ca 2.3. Analizáronse os elementos do curriculo da 
educación infantil. 
CA 2.4. Describíronse as bases en que se apoia o 
curriculo da educación infantil. 
CA 2.5. Identificáronse os niveis de concreción 
curricular. 
CA 2.6. Identificáronse os niveis de planificación 
dunha actividade de educación formal: plan, 
programa, proxecto. 
CA 2.8. Seleccionáronse obxectivos e contidos 
partindo dun marco curricular, do plan ou do 
programa, así como das características dos cativo e 
das cativas para conseguir o desenvolvemento das 
súas capacidades. 
CA 2.9. Valorouse a importancia da planificación no 
proceso de intervención educativa. 
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RA 3. Determina as estratexias 
metodolóxicas que se deben aplicar 
consonte aos modelos psicopedagóxicos. 

CA 3.1. Identificáronse os modelos didácticos 
específicos da educación infantil. 
CA 3.3. Analizáronse os principios psicopedagóxicos 
dos modelos máis recentes en relación coa 
educación formal en educación infantil. 
CA 3.5. Integráronse os temas transversais na 
elaboración de unidades didácticas. 
CA 3.6. Seleccionáronse criterios metodolóxicos 
conforme os obxectivos da institución, o marco 
curricular, e as necesidades e intereses dos cativos e 
cativas. 
CA 3.7. Deseñáronse as adaptacións curriculares 
tendo en conta as recomendacións das entidades e 
do persoal profesional implicado, así como a 
información obtida. 

RA 4. Determina e organiza os recursos 
materiais e persoais, os espazos e tempos, 
consonte a normativa legal e aplicando 
criterios pedagóxicos na intervención 
educativa na infancia. 

CA 4.3. Definiuse a organización do tempo e do 
espazo como recurso didáctico. 
CA 4.6. Analizónse os espazos, os materiais 
didácticos e a moblaxe,e  comprobouse o 
cumprimento das normas de seguridade e hixiene, 
así como as condicións de accesibilidade. 
CA 4.7. Seleccionáronse materiais didácticos e 
didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os 
contidos e os criterios metodolóxicos. 
CA 4.8.Establecéronse os espazos, os materiais e os 
recursos humanos e os tempos tendo en conta a 
idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso 
as necesidades educativas especiais. 

RA5. Planifica actividades de educación 
formal e non formal en relación cos 
obxectivos da programación e coas 
características dos cativos e cativas. 

CA 5.1.Realizáronse actividades cos obxectivos, os 
contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais 
dos cativos e cativas. 
CA 5.2. Integráronse temas transversais nas 
actividades programadas. 
CA 5.3. Deseñáronse actividades para o tratamento 
da atención á diversidade e a compensación de 
desigualdades sociais. 
CA 5.5. Elaboráronse adaptacións curriculares en 
función das características individuais e das 
necesidades específicas de apoio educativo aos 
grupos destinatarios. 
CA 5.6. Analizáronse adaptacións curriculares en 
relación a supostos de necesidades educativas 
especiais permanentes e temporais. 
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RA 6.Deseña a avaliación dos procesos de 
intervención e argumenta a selección do 
modelo, as estratexias, as técnicas e os 
instrumentos utilizados. 

CA 6.1. Identificáronse os modelos de avaliación. 
CA 6.2. Definíronse as estratexias e as técnicas de 
avaliación, tendo en conta a planificación e os 
momentos da intervención. 
CA 6.3. Seleccionáronse as estratexias e as técnicas 
de avaliación en varios momentos ao longo do 
proceso de intervención. 
CA 6.4. Deseñáronse as actividades de avaliación 
tendo en conta os criterios e os procedementos 
establecidos dentro do marco curricular, no caso da 
educación for-mal, e do plan ou programa, no caso 
da educación non formal.  
CA6.5. Establecéronse indicadores de avaliación en 
varios momentos do proceso de intervención, para 
valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios 
metodolóxi-cos, a selección e a secuencia dos 
contidos e das actividades, así como a 
funcionali-dade e a adecuación dos espazos e dos 

materiais empregados.  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Entrega a través da plataforma Edmodo das tarefas propostas relacionadas coa 

materia considerada impresicindible. 

Instrumentos: 

-Probas escritas: traballos individuais e grupais. 

-Listas de cotexo 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

1ª avaliación 50% 

2ª avaliación 50% 

Aquelas persoas que entreguen todas as tarefas indicadas na 3ª avaliación terán 

0,5 puntos a maiores na cualificación final, podendo chegar a obter un total de 1 

punto naqueles casos nos que as tarefas reúnan uns mínimos de calidade (prazo e 

forma, estrutura, nivel de afondamento, relación de conceptos, calidade no contido, 

etc.). No caso de decimais o redondeo farase á baixa ata 5 incluído e á alza a partir 

de 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

CA 1.1. Identificouse a información sobre o contorno social, económico e 
cultural que é útil para a intervención. 
CA 1.2. Analizóuse a lexislación autonómica, estatal e europea en relación 
aos servizos educativos de atención á infancia 
CA 1.4. Identificáronse propostas de eduación infantil propias da realidade 
galega. 
CA 1.6. Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo 
de funcionamento dunha escola infantil. 
CA 1.8. Valoróuse a actividade profesional das persoas coa titulación de 
técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa. 
 CA 2.1. Identificaronse os elementos dun curriculo. 
CA 2.2. Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención 
educativa non formal. 
Ca 2.3. Analizáronse os elementos do curriculo da educación infantil. 
CA 2.4. Describíronse as bases en que se apoia o curriculo da educación 
infantil. 
CA 2.5. Identificáronse os niveis de concreción curricular. 
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CA 2.6. Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de 
educación formal: plan, programa, proxecto. 
 

Criterios de cualificación: 

Para a recuperación das partes pendentes relativas a 1ª e 2ª avaliación as alumnas 

deberán superar tódolos CA indicados como mínimos exixibles na programación e 

considerados como mínimos imprescindibles para a superación do módulo. 

A cualificación final será proporcional ao valor dos CA segundo a programación de 

referencia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba escrita: resolución de casos prácticos 

Proba escrita: cuestionario 

 A proba realizarase a  través da plataforma Edmodo con limitación de tempo, non se 

admitirá a entrega fora de tempo. A non realización dos casos prácticos e/ou 

cuestionario implicará a non superación do módulo. 

Ante un problema de conectividade as alumnas deberán xustificar adecuadamente 

dito problema, si está correctamente xustificado poderán ter a opción de volver 

realizar o cuestionario, 

 

 
  

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 



 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo: 

- Elaboración de cadro sobre lexislación autonómica, estatal e europea 

relacionada cos servizos de atención á infancia. 

- Elaboración dun análise sobre unha escola infantil. 

- Cuestionario sobre lexislación. 

- Cuestionario sobre elementos do curriculo. 

- Cuestionario sobre institucións non formais. 

- Cuestionario sobre modelos didácticos da educación infantil. 

Actividades de ampliación: 

- Tarefa novas tecnoloxías (30 marzo) 

- Comentario sobre recursos empregados na escola infantil (3 abril) 

- Visionado sobre materiais e breve cuestionario sobre material correctivo (16 

abril) 

- Video e tarefa sobre materiais de refugallo na escola infantil (17 abril) 

- Tarefa de bloques lóxicos e lóxica matemática (20 de abril) 

- Análise de mesas escolares e comentario en Edmodo sobre materiais 

indispensables na escola infantil (23 de abril) 

- Cuestionario breve relacionado có mobiliario exterior (24 de abril) 

- Tarefa con fotografías (27 de abril) 

- Elaboración de cadro con características espaciais das escolas infantiles (30 

abril) 

- Elaboración dun horario para un grupo. 

- Elaboración de instrumentos de avaliación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as alumnas manifestan ter a posibilidade de conexión. 

A metodoloxía a seguir é a entrega de material (apuntes, vídeos, información 

complementaria) a través de Edmodo e a proposta de tarefas relacionadas, en función 

das tarefas a proposta é diaria, semanal  ou no caso de tarefas que requiran de maior 

tempo para a súa realización, de xeito quincenal. Para marcar un ritmo de traballo, 

similar ao dos trimestres anteriores, aínda que existe flexibilidade para  realización das 

tarefas. 

Promoverase a autonomía, a creatividade e a reflexión sobre os aspectos traballados. 

Materiais e recursos 
 Apuntes elaborados pola profesora, videos enviados a través de Edmodo ( en caso de 

problemas con Edmodo enviaranse a través do correo electrónico) ordenador con 

conexión a internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

Información ao alumnado a través de Edmodo, correo electrónico e 

videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

1ª AVALIACIÓN 

RA1 – Planifica estratexias e actividades favorecedoras do 
desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas 
características individuais e do grupo que se dirixan. 

CA1.3 Analizáronse as teorías da adquisición da linguaxe en nenos e nenas de 
cero a seis anos. 

3ª AVALIACIÓN 

RA1 – Planifica estratexias e actividades favorecedoras do 
desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas 
características individuais e do grupo que se dirixan. 

CA1.1.4 Identificáronse as características da expresión plástica en función da 
idade das persoas destinatarias. 

CA1.10 Describíronse as diferentes etapas no desenvolvemento da expresión 
plástica dos nenos e nenas de 0 a 6 anos e os factores que inciden no mesmo. 

RA2 – Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos aos 
nenos e ás nenas, e relaciona as súas características co momento 
evolutivo das persoas destinatarias. 

CA2.1.4 Identificáronse os recursos da expresión plástica dirixidos á 
poboación infantil. 

 

CA2.1.5 Identificáronse os recursos da expresión lóxico-matemática dirixidos 
á poboación infantil. 

CA2.2.4 Identificáronse as características dos recursos da expresión plástica. 

CA2.2.5 Identificáronse as características dos recursos da expresión lóxico-
matemática. 

CA2.4.4 Describíronse as normas de seguridade aplicables a cada recurso 
utilizado para a expresión plástica. 

CA2.4.5 Describíronse as normas de seguridade aplicables a cada recurso 
utilizado para a expresión lóxico-matemática. 

CA2.5.4 Definíronse os criterios salientables que permitan a selección de 
recursos para a expresión plástica. 

CA2.5.5 Definíronse os criterios salientables que permitan a selección de 
recursos para a expresión lóxico-matemática. 
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CA2.6.4 Relacionouse o momento evolutivo do cativo ou da cativa coas 
características dos recursos da expresión plástica seleccionados. 

CA2.6.5 Relacionouse o momento evolutivo do cativo ou da cativa coas 
características dos recursos da expresión lóxico-matemática seleccionados. 

CA2.7.4 Valorouse a importancia de adecuar os recursos da expresión plástica 
ás características evolutivas dos cativos e cativas. 

RA4 – Pon en práctica actividades favorecedoras do desenvolvemento 
da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e 
corporal en relación cos obxectivos previstos e coas estratexias e os 
recursos apropiados. 

CA4.1.3 Organizáronse os espazos da actividade de expresión plástica en 
función das características do grupo. 

 

CA4.2.3 Realizáronse as actividades de expresión plástica axustándose á 
planificación temporal. 

CA4.3.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade de 
expresión plástica. 

CA4.4.4 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o 
desenvolvemento da expresión plástica. 

CA4.5.3 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o 
desenvolvemento da expresión plástica. 

CA4.6.3 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais para a 
expresión plástica. 

CA4.7.3 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de 
afecto e confianza no desenvolvemento da expresión plástica. 

CA4.8.3 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades de 
expresión plástica e a planificación. 

CA4.9.3 Respondeuse ante as continxencias nas actividades de expresión 
plástica. 

 CA4.10.3 Xeráronse contornos de intervención seguros nas actividades de 
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expresión plástica. 

 CA4.11 Valoráronse as expresións de aproximación á linguaxe gráfica 

RA5 – Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no 
ámbito da expresión e da comunicación e argumenta as variantes 
salientables e os instrumentos de avaliación. 

CA5.1.4 Seleccionáronse os indicadores de avaliación da expresión plástica. 

 

CA5.3.4 Elaboráronse instrumentos de observación no seguimento da 
evolución da expresión plástica dos pequenos e das pequenas. 

CA5.4.4 Aplicouse o instrumento de avaliación da expresión oral da expresión 
plástica seguindo o procedemento correcto. 

CA5.5.4  Rexistráronse os datos derivados da avaliación da expresión plástica 
no soporte establecido. 

CA5.6.4 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación na 
expresión plástica. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O terceiro trimestre desenvolverase de xeito telemático, 
contribuíndo en todo momento a favorecer o desenvolvemento integral do 
alumnado. Para isto, empregarase a aula virtual do CIFP A Xunqueira, a plataforma 
de videoconferencias Cisco Webex Meetings e o Drive. 

Instrumentos: actividades grupais, todas elas cunha periodicidade fixada na aula 
virtual do centro. 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso é a seguinte: 
1ª avaliación 50% 
2ª avaliación 50% 
Aquelas persoas que entreguen todas as tarefas indicadas na 3ª avaliación terán 
0,5 puntos a maiores na cualificación final, podendo chegar a obter un total de 1 
punto naqueles casos nos que as tarefas reúnan uns mínimos de calidade (prazo e 
forma, estrutura, nivel de afondamento, relación de conceptos, calidade no contido, 
etc.). No caso de decimais o redondeo farase a baixa ata 5 incluído e á alza a partir 
de 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non procede. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non procede. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

a) Repaso: Fixéronse tarefas de repaso de carácter non avaliable relacionados con 
contidos vistos ao longo dos trimestres anteriores. Abranguen: 

- Plantexamento de actividades dirixidas ás idades 0-3. 
- Formulación de obxectivos e criterios de avaliación. 
- Elaboración de collages. 
- Reflexión das etapas do desenvolvemento infantil a partir de debuxos 

dados. 
- Titorías. 

b) Recuperación: Ao alumnado que ten a 1ª avaliación suspensa enviáronselle 
tarefas de repaso e reforzo dos RA e CA correspondentes, coa intención de que 
os supere satisfactoriamente. Estas tarefas consisten na identificación de 
fonemas durante a etapa da linguaxe combinatoria e non combinatoria, na 
identificación das dificultades na xeneralización do significado das palabras na 
etapa da linguaxe non combinatoria e na identificación de conceptos relacionados 
coa materia pendente. 

c) Ampliación: Semanalmente, faranse explicacións acompañadas de breves 
propostas prácticas a través da aula virtual do centro, de forma que facilite dar 
continuidade e marcar un ritmo similar entre todo o alumnado reflexionando sobre 
aqueles aspectos máis destacados dos CA imprescindibles da 3ª avaliación. A 
data límite quedará fixada na aula virtual. Estas actividades faranse en grupo e 
están relacionadas cos seguintes aspectos: 

- Preparación e desenvolvemento dunha sesión que inclúa actividades que 
impliquen a utilización das diferentes pastas de modelar. 

- Desenvolvemento da avaliación e autoavaliación. 
- Preparación e desenvolvemento dunha sesión que implique o utilización 

das diferentes técnicas pictóricas. 
- Localización no currículo que regula a Educación Infantil de referencias á 

expresión plástica. 
- Reflexión sobre a importancia de adecuar os recursos ás características 

evolutivas das crianzas. 
- Preparación e desenvolvemento dunha sesión que inclúa actividades 

relacionadas cos bloques lóxicos de Dienes. 
No caso de detectarse a necesidade ou exista a demanda por parte do alumnado 
de actividades de reforzo, está dispoñible o foro da aula virtual e as sesións de 
titoría a través de videoconferencia.   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía da presente programación caracterízase por ser activa e 
participativa. Tomando isto como punto de partida, manter o contacto co 
alumnado e favorecer o seu desenvolvemento integral, constitúense como os 
piares fundamentais da súa aprendizaxe. A totalidade do alumnado non 
presentou problemas de conectividade. As canles de comunicación foron a aula 
virtual do centro, a plataforma de videoconferencias Webex e o Drive. 

Materiais e recursos 

- Libro de texto. 
- Diapositivas. 
- Apuntes da profesora. 
- Aula virtual do CIFP A Xunqueira. 
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- Drive. 
- Webex para as sesións de videoconferencia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Este documento de adaptación da programación didáctica, colgarase na aula 
virtual do CIFP A Xunqueira. Tamén empregarase a plataforma de 
videoconferencias Webex. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co 
contexto, co equipamento e co servizo en que se desenvolva, así 
como cos principios da animación infantil. 

CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, 
os obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os 
materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para 
realizar neles. 

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co 
momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa. 

CA3.1 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades 
lúdicas. 

CA3.2 Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a 
criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número 
de participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se 
establecen e os materiais necesarios. 

CA3.3 Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos 
pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-
recreativas. 
CA3.4 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade. 
CA3.5 Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas. 
CA3.6 Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil 
coas capacidades que desenvolven. 
CA3.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información. 

RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos 
establecidos e os recursos necesarios. 

CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos 
establecidos na súa posta en práctica. 
CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da 
idade das persoas destinatarias. 
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CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á 
planificación temporal. 
CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros. 

  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizaronse os procedementos descritos na 

programación didáctica ordinaria. Nesta 3ª avaliación pasamos a recuperar e 
reforzar conceptos por vía telemática, empregando a plataforma Edmodo y das video 
clases realizadas a través da plataforma Webex, e o correo electrónico corporativo. 

Estos conceptos de reforzo se presentan dentro dunha actividade única globalizadora 
que terá diferentes fases semanais.   

Instrumentos: 
 Proba Escrita: Traballo grupal. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1ª avaliación 50%  
2ª avaliación 50%  

Aquelas persoas que entreguen todas as tarefas indicadas na 3ª avaliación terán 0,5 
puntos a maiores na cualificación final, podendo chegar a obter un total de 1 punto 
naqueles casos nos que as tarefas reúnan uns mínimos de calidade (prazo e forma, 
estrutura, nivel de afondamento, relación de conceptos, calidade no contido, etc.). No 
caso de decimais o redondeo farase á baixa ata 5 incluído e á alza a partir de 5.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
CA4.1 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as 
capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos nenos e das 
nenas. 
CA4.6 Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, 
espazo de realización, papel do persoal educador, número de participantes, 
capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios 

CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación 
de materiais lúdicos. 

Criterios de cualificación: 
 Unha alumna ten suspensa a 2ª avaliación.  
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Para recuperar a parte suspensa terá que obter como mínimo un 5 na proba escrita 
que consistirá en desenvolver un suposto práctico.  

A nota da avaliación corresponderase coa nota final acadada na proba.  
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Resolución dun caso práctico de maneira telemática a través da plataforma Edmodo  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización dun caso práctico de actividades de lecer e tempo libre, na tempada 
de verán, para nenos e nenas de 3 a 6 anos, enmarcada na situación sanitaria 
actual e como posibilidade de oferta as unidades de convivencia que o precisen 
para poder conciliar en verán. 
Cada semana se irá completando un aspecto, empezando por as obrigas mais 
individuais ata chegar ao deseño completo do proxecto. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En cada sesión por Webex presentaráse as tarefas a realizar e explicaránse os 
contidos teóricos necesarios para a súa realización. Toda esta información colgarase 
de forma escrita na plataforma Edmodo, para que todo o alumnado teña acceso a 
ela.  
Na seguinte sesión expondráse os traballos realizados, solucionaránse dúbidas e 
plantearase a tarefa seguinte, todo enmarcado nun caso práctico que englobe todo o 
traballado. 
O alumnado co que non se teña contacto, se trasladará tal situación a persoa titora 
para facer un seguimento mais personalizado. Si ainda así, no se conseguise 
contactar, se seguirá co protocolo establecido polo centro para o alumnado 
desconectado. 

Materiais e recursos 
Plataforma Edmodo 
Webex 
Correo corporativo 
Material bibliográfico de apoio 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informaráse ao alumnado nunha sesión de Webex 
Colgarase esta adpatación na plataforma Edmodo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro                     
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica a estrutura e a 
organización da empresa en relación co 
tipo de servizo que presta.  

CA1.1. Interpretouse a influenza das 
características do mercado nas 
actividades da empresa: clientela, 
provedores, servizos, etc.  
CA1.2. Interpretáronse valores de 
parámetros como a produtividade, a 
calidade de servizo, etc., que permitan 
relacionar a situación da empresa no 
contexto produtivo.  
CA1.3. Identificáronse os procedementos 
de traballo no desenvolvemento da 
prestación do servizo.  
CA1.4. Analizouse a prestación do servizo 
e determináronse os seus aspectos 
positivos e negativos.  
CA1.6. Identificáronse as canles de 
difusión máis frecuentes nesta actividade, 
e valorouse a súa idoneidade.  

RA3. Programa actividades dirixidas aos 
cativos e ás cativas, seguindo as 
directrices establecidas nos documentos 
que organizan a institución en que se 
integre, e colaborou-se co equipo 
responsable do centro.  

CA3.1. Identificáronse as características 
propias do centro de traballo e do 
programa ou dos programas que se 
desenvolvan.  
CA3.2. Obtívose información sobre as 
persoas destinatarias do programa. 
CA3.3. Definiuse unha proposta tendo en 
conta os recursos humanos e materiais de 
que se dispoña.  
CA3.4. Propuxéronse actividades 
adaptadas ás características dos cativos e 
das cativas.  
CA3.5. Seleccionáronse as estratexias de 
intervención acordes cos obxectivos e as 
persoas destinatarias.  
CA3.6. Deseñouse a avaliación da 
intervención que se vaia realizar.  

RA4. Pon en práctica actividades 
dirixidas aos nenos e ás nenas seguindo 
as directrices establecidas na 
programación e adaptándoas ás 

CA4.1. Identificáronse as características 
do grupo de cativos e cativas asignado.  
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características dos pequenos e das 
pequenas.  

CA4.2. Determináronse as características 
do contexto asignado utilizando técnicas e 
medios adecuados.  
CA4.3. Organizáronse os espazos 
seguindo os criterios establecidos na 
programación.  
 CA4.4. Distribuíuse o tempo respectando 
as directrices establecidas na 
programación e os ritmos individuais.  
CA4.5. Seleccionáronse os recursos en 
función dos criterios metodolóxicos 
previstos.  
CA4.6. Aplicáronse as estratexias 
metodolóxicas.  
CA4.7. Conseguiuse un clima de afecto e 
confianza. 
CA4.8. Aplicáronse estratexias de xestión 
de conflitos.  
CA4.9. Respondeuse adecuadamente ás 
continxencias. 

RA5. Avalía programas e actividades 
intervindo no equipo de traballo, e 
asegura a calidade no proceso e na 
intervención.  

CA5.1. Determináronse as actividades de 
avaliación e os momentos da súa 
aplicación.  
 CA5.2. Avaliouse o contorno do traballo e 
identificáronse as relacións laborais no 
marco organizativo e de funcionamento 
da empresa.  
 CA5.3. Aplicáronse os instrumentos de 
avaliación establecidos, modificando o 
proxecto, a actividade ou a súa propia 
intervención, en caso necesario.  
CA5.4. Elaboráronse os informes de 
avaliación onde se reflictan os cambios 
producidos nos nenos e nas nenas a raíz 
da súa intervención. 
 CA5.5. Organizouse a información 
recollida seguindo as vías establecidas.  
CA5.6. Comunicouse a información 
recollida e permitíuselle ao equipo de 
traballo a toma de decisións.  
CA5.7. Reflexionouse sobre a súa propia 
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intervención e valorouse a aplicación dos 
coñecementos, as habilidades e as 
actitudes desenvolvidas.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Realización e entrega de tarefas grupais de periodicidade 

semanal a través de vía telemática relacionadas cos CA da presente programación 

Instrumentos:Lista de cotexo sobre documento de análise da institución ou servizo. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 

será de Apto ou Non apto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE 

 

 

 

Criterios de cualificación: NON PROCEDE 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Elaboración de documento seguindo un guión coñecido polo alumnado. 

O alumnado realizará entregas semanais que serán supervisadas polo equipo 

docente devolvendolle as correccións e suxerencias oportunas así como a 

resolución de dúbidas. 

A entrega final do documento realizarase o 12 de xuño 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as alumnas contan con conectividade polo que só se ten en conta esta 

característica.  

A información relacionada coa realización da actividade, difundese a través de 

medios telemáticos. Para orientación das alumnas empregase a plataforma Edmodo, 

correo electrónico e videoconferencias. 

Os principios metodolóxicos son: 

Globalidade 

Fomento da autonomía. Creatividade e iniciativa 

Materiais e recursos Ordenador con conexión a Internet 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Para a información do alumnado empregarase o correo electrónico, Edmodo 

e titorías a través de videoconferencia. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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InstruciónsI do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                  
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma              
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Resultados de 
Aprendizaxe 

Criterios de Avaliación 

RA1. 

Identifica 

necesidades 

do sector 

produtivo en 

relación con 

proxectos 

tipo que as 

poidan 

satisfacer.  

 

CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características 

organizativas e o tipo  

de produto ou servizo que ofrecen.  

CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa 

e as  

funcións de cada departamento.  

CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas. 

CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector. 

CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 

previstas. 

CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto. 

CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as 

súas  

condicións de aplicación. 

CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas 

tecnoloxías  

de produción ou de servizo que se propoñan. 

CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto. 
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RA2. Deseña 

proxectos 

relacionados 

coas 

competencia

s expresadas 

no título, 

onde inclúe e 

desenvolve 

as fases que 

o compoñen.  

 

CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 

proxecto. 

CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto. 

CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o seu 

contido. 

CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identifcouse o seu alcance. 

CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o 

proxecto.  

CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente. 

CA2.7. Identifcáronse as necesidades de fnanciamento para a posta en marcha do 

proxecto. 

CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño. 

CA2.9. Identifcáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade 

do  

proxecto.  

RA3. Planifca 

a posta en 

práctica ou a 

execución do 

proxecto, 

para o que 

determina o 

CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das 

necesidades de  

posta en práctica. 

CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade. 

CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a 
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plan de 

intervención 

e a 

documentaci

ón asociada.  

 

cabo as  

actividades. 

CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das 

actividades. 

CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e defniuse o plan 

de  

prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios. 

CA3.6. Planifcouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de 

execución. 

CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en 

práctica. 

CA3.8. Defniuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica 

ou  

execución.  

RA4.Define 

os 

procedement

os para o 

seguimento e 

o control na 

execución do 

proxecto, e 

xustifca a 

CA4.1. Defniuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións. 

CA4.2. Defníronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación. 

CA4.3. Defniuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan 

presentar  

durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu rexistro. 

CA4.4. Defniuse o procedemento para xestionnar os cambios nos recursos e nas 

actividades,  
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selección das 

variables e 

dos 

instrumentos 

empregados.  

incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

CA4.5. Defniuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das 

actividades e  

do proxecto. 

CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das 

persoas usuarias  

ou da clientela, e elaboráronse os documentos específcos. 

CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de 

condicións do  

proxecto, cando este exista.  

RA5. Elabora 

e expón o 

informe do 

proxecto 

realizado, e 

xustifica o 

procedement

o seguido.  

 

CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto. 

CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identifcación das necesidades das 

empresas do  

sector. 

CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no 

proceso de 

deseño. 

CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto. 

CA5.5. Xustifcáronse as decisións tomadas de planifcación da execución do 

proxecto. 
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CA5.6. Xustifcáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución 

do proxecto. 

CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas 

necesidades do sector produtivo. 

CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora. 

CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición. 

CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos 

resultados. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de tarefas grupais de periodicidade 
semanal a través da vía telemática. 

Instrumentos: Rúbrica dos distintos CA do módulo. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A 
cualificación será numérica, dende un 1 a 10. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE 
 
 
 
Criterios de cualificación: NON PROCEDE 
 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Semanas do 16 de Marzo ao 29 de Marzo: Organización por parte dos             
docentes do guión do módulo de proxecto. 

Semana do 30 de Marzo ao 5 de Abril: Realización da rúbrica de             
avaliación, especificacións do proxecto e revisión do guión. 

Semana do 13 Abril ao 19 de abril: O equipo docente reunidos vía             
telemática acordamos: Primeiro, o alumnado enviará a titora unha ficha          
co nome dos integrantes e a temática do PAI. 

Marcase o seguinte calendario de entregas: 

- 1ª entrega: 27 de abril (denominación-introdución     

contextualización- fundamentación/xustificación) 

- 2ª entrega: 4 de maio (obxectivos- contido      

destinatarios) 

- 3ª entrega: 11 de maio (metodoloxía- secuencia d       

UD/proxectos-temporalización- recursos 

avaliación) 

- 4ª entrega: 18 de maio ( 1ª entrega UD/ proxecto)

- 5ª entrega: 25 de maio (2ª entrega UD/ proxecto) 

- 6ª entrega: 1 de xuño ( 3ª entrega UD/proxecto) 

- 7ª entrega: 8 de xuño (entrega do documento pa        

revisión final) 

- Entrega final: 12 de xuño 

  
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 O alumnado dispón de medios informáticos e conectividade a 
internet.  
 A metodoloxía de traballo é a través do drive, correo electrónico, 
Edmodo e videoconferencias. 

Materiais e recursos Guión de proxecto, revisión documento do drive, Edmodo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
A través do correo electrónico, Edmodo e/ou videoconferencias.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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