
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2019/202032009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0644 Formación e orientación laboral 42019/2020 128107

MP0644_12 Prevención de riscos laborais 42019/2020 5445

MP0644_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42019/2020 7462

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

Profesorado asignado ao módulo NURIA REGINA FORTES PINTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo contén a formación necesaria para que o alumnado se poida

inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector de coidados da

imaxe persoal.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do

ciclo formativo,:

p) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan

coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, así como as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de

actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

q) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que

se presenten nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal.

r) Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

s) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a

coordinación de equipos de traballo.

u) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoal e colectiva,

de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

y) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en

conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

Asimismo, contribúe a alcanzar as seguintes competencias:

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos

científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao

longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbitoda súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu

desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solución aos conflitos grupais que se presentan.

q) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención de

riscos laborais e ambientais,de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

t) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, participando

activamente na vida económica, social e cultural.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
64412

Resultados de aprendizaxe

64422

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Saúde laboral: conceptos
básicos.

Características xerais da L.P.R.L e conceptos básicos
recollidos na mesma

10 8 X

2 Riscos e danos profesionais Os riscos no traballo e os danos profesionais:caractrísticas,
clasificación e avaliación dos mesmosn

18 10 X

3 Medidas de prevención e
protección.

Identificación das medidas preventivas e de protección fronte
aos riscos laborais, e selección das medidas axeitadas aos
riscos presentes no lugar de traballo.

14 8 X

4 Organización da Prevención:
Plan de Prevención

Análise da planificación e a organización da prevención na
empresa, e elaboración dun plan de prevención.

12 10 X

5 A relación laboral e tipos de
contrato de traballo.

Características da relación laboral,principios nos que se
inspira dereitos e deberes qerivados da relación laboral

16 13 X

6 A xornada de traballo e o salario
no Convenio.

Clases,duración, permisos,vacaciones e festividades laborais
e xornadas especiais de traballo e salario.

15 13 X

7 Conflictos de traballo Concepto clases e efectos da modificación, suspensión e
extinción contratos, .O finquito  e representación
dos traballadores na empresa.

15 13 X

8 A Seguridade Social. Identificación do concepto e estrutura da Seguridade Social,
dos dereitos e obrigas de empresarios e traballadores, e
análise da súa acción protectora, incluida a prestación por
desemprego.

11 11 X

9 Orientación para o emprego. Elaboración do itinerario formativo e profesional en base ao
coñecemento dun mesmo, e aplicación de técnicas de procura
de emprego.

10 8 X

10 Equipos de traballo e xestión de
conflictos

Recoñecemento do equipo de traballo eficiente, dos condflitos
que poden xurdir e do emprego da negociación como vía de
resolución de conflitos.

7 6 X

Total: 128

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Saúde laboral: conceptos básicos. 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Xeneralidades da prevención de riscos 4,011.1 Comprender os termos máis usuais en prevención de riscos laborais

Dereitos e deberes en materia preventiva. 6,022.1 Analizar os dereitos e deberes en materia preventiva valorando o seu
cumprimento.

10TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

N 10 CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á
seguridade e á saúde das persoas traballadoras

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 5 CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a
eliminación ou a redución dos riscos laborais

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco
laboral grave e inminente

TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

N 5 CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e
de menores

TO.4 - Táboa de observación sobre
problema

•

 CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da imaxe
persoal

S 20   CA1.6.1 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe
persoal.

PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 20   CA1.6.2 Describíronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe
persoal.

TO.5 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 20 CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia
de prevención de riscos laborais

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
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Contidos

 Principios da acción preventiva (CE 1.2)

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Xeneralidades da
prevención de riscos -
Conceptos e ideas básicas
sobre a prevención de
riscos laborais

Organiza Técnica
Phillips 66 sobre unha
imaxe de riscos
laborais nun Centro de
Estética.

 persoais ou ben
sufridos por familiares e
coñecidos.

•

Expón un problema
nunha  WebQuest para
que o alumnado, co rol
de representantes
persoal  dunha
empresa de  EIB,
analice conceptos
xerais en prevención.

•

Realización dun
sondaxe aos alumnos
coa finalidade de
averiguar os
coñecimentos previos
que teñen sobre as
condicións de traballo
na empresa  Participa
en 1 choiva de ideas.
Ve 2 vídeos e responde
cuestións.
da saúde laboral.
Posterior posta en
común do grupo clase,
coa moderación do
profesor, sobre as
condicións do  traballo
reflectidas no vídeo ou
artigo e a súa influencia
sobre a saúde.

•

En grupos de 2 ou 3
resolve  en
googleclassroom o
problema  de 1
WebQuest .

•

Resolución dun
problema

•

Test resolto•

Esquema das
obrigación de
empresarios e
traballadores en
materia de prevención

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Vídeos ou artigos de
prensa

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Dereitos e deberes en
materia preventiva. -
Analizar dereitos e deberes
en PRL.

Modera unha choiva de
ideas sobre Dº e
deberes en materia
preventiva. Realiza
preguntas sobre dous
vídeos de  youtube.

Visualiza
dous vídeos dos que
responde cuestións.
Realización de
cuestionarios sobre
avaliación de riscos e
dun caso práctico no
que os alumnos ante un
suposto plantexado
polo profesor deberá
realizar unha avaliación
de riscos identificando
os factores de risco e
estimando os mesmos
en función da
probabilidad de que
ocurran  e das súas
consecuenzas
medidas de prevención,
medidas de protección
colectiva, medidas de
protección individual e
danos profesionais,
establecendo as
relacións entre eles.

•

Expón un problema
nunha  WebQuest no
que o alumnado analiza
dereitos e deberes en
materia preventiva.
Activa www.kahoot.com

3 resolve
problema da
WebQuest.

•

Visualiza dous vídeos
dos que responde
cuestións.

•

Resolve o problema da
webquest en
googleclassroom.
Repasa con  Kahoot.
Realiza  test Proba
escrita obxectiva: test.
Repaso dos contidos.

•

Resolución dun
problema.

•

Realización dun test.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Textos legais(Lei e
reglamento de
Prevención de riscos
Laborais) ,libro de
texto,internet ,
encerado..

•

Test•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.4 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.5 - Táboa de
observación sobre
problema

•

10,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Riscos e danos profesionais 18

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da
imaxe persoal SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Riscos e danos profesionais 9,011.1 Identificación das condicións de traballo clasificando os factores de risco
e os seus danos

Avaliación de riscos laborais nunha empresa do sector da
imaxe persoal.

9,022.1 Realización dunha avaliación de riscos nunha empresa de imaxe persoal

18TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Estética e Beleza

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 15 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles PE.2 - Proba escrita: test.•

 CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional
de técnico en Estética e Beleza

S 20   CA2.3.1 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional
de técnico en peiteado e cosmética capilar.

PE.3 - Proba escrita: test.•

S 15   CA2.3.2 Analizáronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes
de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en peiteado
e cosmética capilar.

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15 CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das
persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza

PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

S 25 CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

   Análise dos accidentes de traball e enfermidades profesionais no sector da imaxe persoal.

   Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora  derivados dos riscos existentes.

 Riscos específicos no sector da imaxe persoal en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
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Contidos

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da imaxe persoal.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Riscos e danos profesionais
- Identificación das
condicións de traballo
clasificando os factores de
risco e os seus danos

Proxecta diapositivas
con imaxes con riscos
e realliza preguntas.

Para cada un deles fará
uso da Internet,
visualizando vídeos
oportunos.

•

Expón 1 problema (
ABP) nunha  Webquest
.

•

Identifica riscos en
diapositivas.
Contesta preguntas de
vídeos  powtoon.
Recapitula riscos
diapositivas iniciais

•

En equipos de 3
resolve problema
dunha  WebQuest .

individualmente ás
preguntas prantexadas
por o profesor, e farase
unha posta en común.

•

Resolución dun
problema nunha
Webquest.

•

Realización de proba
escrita obxectiva: test

•

Proba escrita obxectiva:
test

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Proba escrita obxectiva:
test

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita:
test.

•

PE.3 - Proba escrita:
test.

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

9,0Avaliación de riscos
laborais nunha empresa do
sector da imaxe persoal. -
Avaliar os riscos existentes
nunha empresa do sector
profisional.

Expón un problema (
ABP) nunha  WebQuest
para que o alumnado,
con rol de
representantes de
persoal realice 1
avaliación riscos dunha
empresa do sector.

• Resolución en grupos
de 2 o 3 dun problema
en  WebQuest: para
avaliar os riscos nunha
empresa de imaxe
persoal e que entrega
en Googleclasroom

•

Repasa contidos coa
app.  Kahoot. Realiza
exame test

•

Resolución dun
problema nunha
webquest.

•

Realización dun test.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

 https:// sites. google.
com/ site/
webquestfolcseibud2/
Apontamentos e
diapositivas do tema.
Proba escrita obxectiva:
test.
simplificación
documental  INSST
WebQuest e
classroom. www.
kahoot.com. Proba test.

•

Encerado,libro de texto,
internet

•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

18,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medidas de prevención e protección. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Estética e Beleza SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medidas de prevención 4,011.1 Identificar as medidas de prevención valorando a importancia da súa
aplicación

Medidas de protección colectiva e individual 5,022.1 Identificar as medidas de protección colectiva e individual valorando a
súa importancia.

Emerxencia e primeiros auxilios. 5,033.1 Identificación e aplicación dos principios básicos de actuación, técnicas
de soporte vital básico e primeiros auxilios

14TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias
no caso de materializarse

S 15   CA4.1.1 Analizáronse as técnicas e as medidas de prevención  que se deben aplicar para
evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15   CA4.1.2 Analizáronse as técnicas e as medidas de protección  que se deben aplicar para
evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 25   CA4.1.3 Identificáronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas
consecuencias no caso de materializarse.

PE.1 - Proba escrita: test•

N 10 CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás
situacións de risco atopadas

TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia TO.4 - Táboa de observación sobre
problema

•

N 5 CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de
emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

PE.3 - Proba escrita: test•

S 10 CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no
lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa
de urxencias

PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
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Contidos

   Análise das medidas de prevención.

   Análise das medidas de protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Medidas de prevención -
Identificación das medidas
de prevención aplicables
segundo os riscos.

Proxecta diapositivas
con imaxes de centros
e traballos con riscos e
preguntas.

protección oportunas, e
o apoiará coa sua
explicación teórica.

•

Expón problema  en
WebQuest: medidas de
prevención para  a
avaliación de riscos
realizada na UD2

Posteriormente,
elaborarán un informe
que terán en conta á
hora de elaborar o plan
de prevención do taller.

•

Propón medidas
preventivas para os
riscos das  diapositivas
UD 2).

deberán determinar as
medidas de prevención,
e de protección
colectiva e individual
máis adecuadas para
distintas situacións de
risco prantexadas.
Posteriormente farase
unha posta en común.

•

En grupos de 2 ou 3
resolve o problema
dunha  WebQuest,
asumindo o rol de
representantes dunha
empresa do sector da
imaxe persoal.

•

Identificación de
medidas prevención.

•

Resolución de
problema en
WebQuest

•

Realización de proba
escrita: test.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Exame: test.•

Webquest  https:// sites.
google. com/ site/
webquestfolcseibud3/

•

Textos lexislativos,
internet, proyección de
videos

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

5,0Medidas de protección
colectiva e individual  -
Identificación das medidas
de protección colectiva e
individual

Proxecta diapositivas
con imaxes de centros
e traballos con riscos e
preguntas.

•

Realiza preguntas
sobre un vídeo creado
con www.edpuzzle.com
e www.powtoon.com.
Expón 1 problema(
ABP) en  WebQuest: o
alumnado, con rol
representantes analice
medidas de protección
para avaliación riscos
de UD 2

•

Propón medidas de
protección para os
riscos das  diapositivas
(UD 2).

•

Visualiza 1 vídeo do
que responde
cuestións.

•

Resolución problema
en  WebQuest

•

Reallización de test
sobre a UD

•

Apontamentos, Textos
legais, libro de texto,
libreta alumno

•

WebQuest  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud3/

•

Test.•

PE.1 - Proba escrita: test•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Emerxencia e primeiros
auxilios. - Identificación e
aplicación dos principios
básicos de actuación,
técnicas de soporte vital
básico e primeiros auxilios

Proxecta e formula
preguntas de 1 vídeo
de  youtube e 1 vídeo
creado en  Edpuzzle.
com.
primeiros auxilios.

•

Planea actividade
complementaria (AC) e
pon vídeo  youtube:
Guía de primeiros
auxilios (Cruz Vermella)
Expón  ABP nunha
WebQuest.

•

Contesta preguntas
vídeos.
Realiza o  ABP  nunha
WebQuest: primeiros
auxilios e emerxencias.

•

Ve vídeo  youtube:
Guía de primeiros
auxilios (Cruz Vermella)
- Mòdul 5

•

Resoluxión dun
problema dende o rol
de representantes dos
traballadores dunha
empresa do sector da
imaxe persoal.

•

Realización dun test.•

Encerado, vídeo, textos
legais, libro de texto,
internet, classroom.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

WebQuest https://sites.
google.
com/site/webquestfolcs
eibud3/

•

PE.3 - Proba escrita: test•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.4 - Táboa de
observación sobre
problema

•

14,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Organización da Prevención: Plan de Prevención 12

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Prevención na empresa: Organización, representación de
traballadores e organismos públicos.

5,011.1 Analizar as modalidades de organización da prevención.

1.2 Identificar os participantes na xestión preventiva.

O Plan de Prevención 7,022.1 Realizar un Plan de Prevención.

12TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as
actividades da empresa

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 20 CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 20 CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa
en materia de prevención de riscos

PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

N 5 CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos
laborais

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 5 CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a
secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén

TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 20 CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co
sector profesional da titulación de técnico en Estética e Beleza

TO.4 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15 CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana
empresa do sector de actividade do título

TO.5 - Táboa de observación sobre
problema

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Prevención na empresa:
Organización,
representación de
traballadores e organismos
públicos. - Análise das
modalidades de
organización da prevención
identificando os
participantes na xestión
preventiva.

Proxecta vídeo
youtube: Capítulo 1: O
delegado e a delegada
de  pre- vención na
empresa.

•

Expón problema  nunha
WebQuest de 1
empresa  EIB.

•

Contesta preguntas dos
3 vídeos

•

Resolve problema (
ABP)  dunha
WebQuest de:
organización e xestión
preventiva nunha
empresa do sector
EIB.

•

Resolución en
classroom dun
problema  formulado
nunha  WebQuest, no
que o alumnado asume
o rol e representantes
dos traballadores
dunha empresa de
imaxe persoal.

•

Resolución dun test.•

WebQuest  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud4/

•

Textos legais ,
apontamentos,
diapositivas ,videos ,
internet, libreta do
alumno, classroom.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Test•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

7,0O Plan de Prevención -
Proxección dun Plan de
Prevención nunha empresa
de imaxe persoal

Proxecta vídeo
youtube: "Capítulo 2: O
plan de prevención en
empresa. A avaliación
riscos".

• Resolve problema de
WebQuest: Plan de
Prevención de empresa
de  EIB.
profesora, elaborarase
un cuestionario sobre
os temas tratados, que
será cumplimentado de
xeito individual e
corrixido no grupoclase.

•

Presenta os Plans con
técnica  Pecha  Kucha.

•

Realiza exame test
(UD4)
Contesta rúbrica
docente.

•

Realización do Plan de
Prevención dunha
empresa do sector da
imaxe persoal

•

Resolución problema.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

https://sites.google.
com/site/webquestfolcs
eibud4/

•

Guía simplifica- ción
documental  INSST.

•

Proba escrita obxectiva:
test.

•

 Lbro de texto,video,
encerado.esquemas,
internet,libreta do
alumno

•

Rúbrica para avaliar  o
ensino docente.

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.4 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.5 - Táboa de
observación sobre
problema

•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A relación laboral e tipos de contrato de traballo. 16

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dereito laboral: ámbito, fontes, dereitos e deberes, principios
de aplicación e organismos intervintes nas relacións laborais

7,011.1 Analizar as fontes do dereito laboral, dereitos e deberes, principios de
aplicación do dereito laboral.

1.2 Distinguir os organismos intervintes nas relacións laborais.

Contratos laborais e novos entornos de organización do
traballo.

9,022.1 Analizar os diferentes contratos laborais e dos novos entornos de
organización do traballo

16TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do
dereito do traballo

S 10   CA2.1.1 Distinguíronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral. PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 20   CA2.1.2 Analizáronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral. TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

N 5 CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 25 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 5 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos

PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

 CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable
ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en Estética e Beleza

S 20   CA2.6.1 Analizáronse condiciones de traballo pactadas no Convenio Colectivo aplicable. TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 5  CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización
do traballo

PE.5 - Proba escrita obxectiva: test•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Dereito do traballo.

  Novos contornos de organización do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Dereito laboral: ámbito,
fontes, dereitos e deberes,
principios de aplicación e
organismos intervintes nas
relacións laborais - Análise
das fontes do dereito
laboral, dereitos e deberes,
principios de aplicación do
dereito laboral e
organismos intervintes.

Participa en 1 debate
inicial. Contesta
preguntas de 3 vídeos .

•

Expón problema  nunha
WebQuest para análise
de Dº laboral.

•

Proxecta o vídeo: 8
datos mercado laboral
e  protago- nistas de
TVE2: Aquí hai traballo
e realiza preguntas
para un debate. Realiza
preguntas en 3 vídeos
en  Edpuzzle. com.

•

Resolve problema  de
WebQuest :  Dº
Laboral.
Realiza exame test ao
final  de ud5.

•

Debate•

WebQuest:  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud5/

•

Realización de test.•

Encerado, textos legais,
apontamentos,
classroom

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

WebQuest:  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud5/

•

Test•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

9,0Contratos laborais e novos
entornos de organización
do traballo. - Distinción e
análise dos diferentes
contratos laborais e dos
novos entornos de
organización do traballo

Proxecta o vídeo:5
motivos que converten
un contrato temporal en
indefinido de TVE 2:
Aquí hai traballo

• Participa en 1 debate
inicial. Contesta
preguntas de 5 vídeos .

•

Expón problema
WebQuest: contratos
laborais e novos
contornas.

•

Resolve en classroom
un problema formulado
nunha  WebQuest
contratos laborais e
novas contornas de
traballo.

•

Repasa
Repasa con  Kahoot
Fai exame test.

•

Realización dun test.•

Resoluxión dun
problema dunha
Webquest, mediante a
asunción polo
alumnado do rol de
representantes dos
traballadores.

•

Apuntamentos,Textos
legais (Estatuto de
traballadores ),
encerado, classroom

•

WebQuest   https:
//sites.  google. com/
site/
webquestfolcseibud5/

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Test•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.5 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

16,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xornada de traballo e o salario no Convenio. 15

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Organización e tempo de traballo 6,011.2 Analizar a importancia das medidas de conciliación da vida laboral e
familiar.

1.1 Analizar a regulación da xornada laboral, descansos, festivos, permisos
retribuidos e vacacións, con especial atención a un Convenio Colectivo..

Retribución e cálculo de nóminas 9,022.1 Analizar a estructura do recibo de salarios mediante o seu cálculo.

15TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable
ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en Estética e Beleza

S 25   CA2.6.2 Analizáronse as condicións de traballo relativas a xornada de traballo, descansos,
festivos, vacacións  permisos, pactadas no convenio colectivo aplicable e condicións
habituais no sector daimaxe persoal.

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15   CA2.6.3 Identificáronse as condicións de traballo relativas á xornada de traballo,
descansos, festivos, vacacións e permisos.

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 20   CA2.6.4 Analizáronse as condicións de traballo relativas á retribución e o seu cobro,
pactadas no convenio colectivo aplicabe e no sector da imaxe persoal.

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15   CA2.6.5 Identificáronse as condicións de traballo: retribución e o seu cobro. PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

N 5 CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida
laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 20 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran

PE.4 - Proba escrita: caso práctico dunha
nómina.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

   Organización e tempo de traballo.

   Retribución

 Cálculo de nóminas (CA 2.8)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Organización e tempo de
traballo - Análise da
regulación da xornada
laboral, descansos,
festivos, permisos
retribuidos e vacacións, con
especial atención a un
Convenio Colectivo, así
como, a importancia das
medidas de conciliación da
vida laboral e familiar.

Fai soar a canción: "O
valse do obreiro" de
Ska- P, e inicia un
debate sobre a xornada
de traballo e a
retribución.

•

Expón un  ABP  nunha
WebQuest:
organización e tempo
de traballo. Inicia un
foro con opinión de foro
real: https://www.rankia.
com/foros/economia/te
mas/2562579-72-horas-
traballo-semanais

•

Participa nun debate
inicial e contesta as
preguntas sobre os
vídeos.

•

Realiza  ABP para
análises organización e
tempo  traballo .

•

Resolución en
googleclassroom dun
problema formulado
nunha WebQuest no
que o alumnado asume
o rol de representantes
dunha empresa de
imaxe persoal

•

Realización dun test.•

Apontamentos,
diapositivas,
gooogleclassroom,
textos legais(Estatuto
traballadores,convenio
do sector, e Real
decreto de xornadas
especiais de traballo),
libro de texto,
cuestionario

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

WebQuesthttps://sites.
google.
com/site/webquestfolcs
eibud6/

•

Canción: "El Vals del
obrero Ska-P".

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

9,0Retribución e cálculo de
nóminas - Análise da
estructura do recibo de
salarios mediante o seu
cálculo.

Expón 1 ABP  nunha
WebQuest: salario e
cálculo nóminas. Activa
Kahoot. com.  Aplica
rúbrica  ensino docente.
Prepara foro:   https:
//www.rankia.
com/foros/bolsa/temas/
4121048- smi-2019-
20#resposta_4130035

• Fai preguntas e
proxecta vídeo : "O que
cobramos os españois"
de TVE 2: Aquí hai
traballo Realiza
preguntas en 2 vídeos
Powtoon.

•

Participa en 1 debate
inicial.  Contesta
preguntas de
2vídeosRealización dun
cadro comparativo
polos alumnos entre o
disposto polo E.T e o
disposto polo convenio
con relación a mesma

•

Realiza  ABP para
análises de retribución
e cálculo de nóminas
en 1 empresa   EIB.
Repasa con  Kahoot.
Fai exame.
Participa nun foro de
opinión. Debate.
Wequest  https:// sites.
google. com/ site/
webquestfolcseibud6/.

•

Realización de proba
escrita obxectiva: test

•

Resolución dun
problema dunha
Webquest, mediante a
asunción polo
alumnado do rol de
representantes dos
traballadores.

•

  Realización de
supostos prácticos
sobre recibos de
salarios.

•

Apuntamentos,
googleclassroom,
textos legais(Estatuto
traballadores,convenio
do sector, e Real
decreto de xornadas
especiais de traballo),
libro de texto,encerado,
cuestionario

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Vídeo: "O que
cobramos os españois"
de Aquí hai traballo.

•

Exame test e práctico_•

Foro sobre SMI.•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.4 - Proba escrita:
caso práctico dunha
nómina.

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Conflictos de traballo 15

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 8,011.1 Analizar as causas e consecuencias da modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo mediante a súa valoración.

Representación das persoas traballadoras na empresa. 4,022.1 Analizar as causas, requisitos e consecuencias da suspensión do
contrato de traballo.

Os conflictos colectivos na empresa. 3,033.1 Analizar os conflictos colectivos que poden xurdir na empresa e dos seus
rocedimentos de solucion.

15TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción
da relación laboral

S 25   CA2.9.1 Analizáronse causas e efectos da modificación, suspensión e extinción da
relación laboral

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15   CA2.9.2 Identificáronse causas e efectos de modificación, suspensión e extinción. PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 15   CA2.9.3 Calculáronse finiquitos e liquidacións de contratos. PE.2 - Proba escrita: caso práctico de
liquidación de salarios e indemnizacións.

•

  CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na
empresa

S 15    CA2.10.1 Analizáronse órganos de representación dos traballadores/as nunha empresa
do sector do título.

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10    CA2.10.2 Distinguíronse os órganos de representación dos traballadores/as PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

  CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución

N 10    CA2.11.1 Analizáronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución. TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10    CA2.11.2 Distinguíronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución. PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 0Cálculo e elaboración de liquidacións de contratos e indemnizacións.(CA 2.9)

  Sindicatos e asociacións empresariais.

  Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Modificación, suspensión e
extinción do contrato de
traballo. - Análise de forma
crítica das causas e
consecuencias da
modificación, suspensión e
extinción do contrato de
traballo.

Proxecta o vídeo
youtube:  <<"A Pecera",
o curto máis
reivindicativo do ano>>
e prepara Técnica
Phillips66 e proxecta 3
vídeos dos que realiza
preguntas.substancial
das condicións de
traballo.

•

Expón o  ABP  nunha
WebQuest, para
analizar vicisitudes do
contrato laboral nunha
empresa do sector.

Formula o
problema nunha
WebQuest para a
análise de vicisitudes
contrato laboral en
1empresa   EIB.

•

Realiza a Técnica
Phillips 66 para
reflexionar vídeo.
Contesta preguntas
3vídeos contidos

•

Resolve o problema da
WebQuest en
Googleclassroom e
realiza un test e
supostos prácticos de
liquidacións e
indemnizacións

•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Realización dun test.•

Realización de
supostos prácticos de
liquidacións e
indemnizacións

•

PC con acceso a
internet, google
classroom.

•

Apuntamentos,
diapositivas,Textos
legais (Estatuto de
traballadores ),
encerado

•

WebQuest: https://sites.
google.
com/site/webquestfolcs
eibud7/

•

Supostos prácticos de
liquidacións e
indemnizacións

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita:
caso práctico de
liquidación de salarios e
indemnizacións.

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

4,0Representación das
persoas traballadoras na
empresa. - Identificación
dos órganos de
representación das persoas
traballadoras na empresa e
as súas funcións.

Proxecta vídeo
youtube:"O de-legado
sindical,e inicia debate
Proxecta 2 vídeos dos
que realiza preguntas.

•

Plantexa un problema
nunha webquest ABP
WebQuest.  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud7/ef
ectos en relación ao
contrato de traballo.

•

Participa no debate
Contesta preguntas de
3vídeos sobre contidos.

•

Resolve o problema da
WebQuest sobre :
representación dos
traballadores.
Realiza  test.

•

Realización dun test.•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

PC, interrnet, google
classroom,.

•

WebQuest.  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud7/

•

Encerado,
apuntamentos,
diapositivas, textos
legais (Estatuto de
traballadores

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

3,0Os conflictos colectivos na
empresa. - Análise dos
conflictos colectivos que
poden xurdir na empresa e
dos seus rocedimentos de
solucion.

Proxecta en  youtube o
curto "Flexibilizarse" e
inicia debate.
Proxecta 1 vídeo dos
contidos e realiza
preguntas.

•

Realización da parte do
proxecto sobre a
Unidade Didáctica.
Expón  ABP conflito
colectivo nunha
WebQuest. conflitos
colectivos.

•

Participa no debate
Contesta preguntas de
1vídeo

•

Resolve  en google
classroom un problema
formulado nunha
WebQuest. Realiza
test. Repasa con
Kahoot

•

Realización dun test.•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Apuntamentos,
diapositivas,Textos
legais (Estatuto de
traballadores ),
encerado

•

https://sites.google.
com/site/webquestfolcs
eibud7/

•

PC, internet, google
classroom, Kahoot.

•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

15,0TOTAL

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A Seguridade Social. 11

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistema da Seguridade Social 3,011.1 Analizar a estrutura do sistema da seguridade social, importancia e
cotizacións á mesma.

As prestacións da Seguridade Social 8,022.1 Identificar as principais prestacións da seguridade social calculando a súa
cuantía.

11TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 8 CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

 CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos

S 10   CA3.4.1 Determináronse as prestacións contributivas da SS, requisitos e duración. PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 25   CA3.4.2 Calculouse a cuantía das prestacións contributivas en casos prácticos. PE.3 - Proba escrita: casos prácticos para
calcular as diferentes prestacións da
seguridade social

•

S 32   CA3.4.3 Calculáronse as diversas prestacións en supostos prácticos. TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 5 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

PE.4 - Proba escrita: casos prácticos para
calcular as prestacións nas diferentes
situacións de desemprego.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Sistema da Seguridade
Social - Análise da estrutura
do sistema da seguridade
social, importancia e
cotizacións á mesma.

Plantexa nunha
WebQuest un problema
sobre os contidos.

• Proxecta 1 vídeo
youtube:  Mara Torres -
A2 N / 100 anos de
Seguridade Social
e inicia 1 debate.
Proxecta vídeo dos
contidos e realiza
preguntas.que os
alumnos teñen sobre a
mesma. O alumnado
explica verbalmente o
que entende por
Seguridade  Social, e a
partir das súas
aportacións e das
orientacións do
profesor, elabórase
conxuntamente unha
definición do sistema
da Seguridade Social.

•

Participa no debate.
Contesta preguntas dos
vídeos.

•

Realiza o  ABP nunha
WebQuest  de sistema
de  SS, con rol
representantes dos
traballadores. Realiza
test.

•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Realización dun test.•

Encerado ,textos legais,
apuntamentos,
diapositivas,videos,
internet,
googleclassroom, test.

•

WebQuest  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud8/

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

8,0As prestacións da
Seguridade Social -
Prestacións contributivas e
non contributivas.Especial
referenza a prestación de
desemprego

Explicación polo
profesor das distintas
prestacións que ofrece
a Seguridade Social e
de cómo se calculan as
mesmas con especial
referenza ao
desemprego.

•

Realización de test e
supostos prácticos

•

Realización de casos
prácticos de cálculo de
prestacións da
Seguridade Social.

• Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Proxecto do propio
itinerario profesional do
alumnado.

•

Apuntamentos,
diapositivas,  test de
autocolecemento,
cuestionarios, PC con
conexión a Internet.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

WebQuest: https://sites.
google.
com/site/webquestfolcs
eibud8/

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita:
casos prácticos para
calcular as diferentes
prestacións da
seguridade social

•

PE.4 - Proba escrita:
casos prácticos para
calcular as prestacións
nas diferentes situacións
de desemprego.

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

11,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Orientación para o emprego. 10

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Proxecto e carreira Profisional 4,011.1 Anallizar o propio proxecto profesional e dun plan de acción mediante un
proceso responsable

Procura activa de emprego. 6,022.1 Aplicar técnicas e instrumentos eficientes de procura de emprego.

10TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 3 CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 5 CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión
Europea

TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 5 CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo

TO.4 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en Estética e Beleza

TO.5 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 7 CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral

TO.6 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza

TO.7 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 50 CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de
emprego

TO.8 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 5 CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título

TO.9 - Táboa de observación sobre
problema

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.
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Contidos

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en Estética e Beleza.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Proxecto e carreira
Profisional - Análise do
propio proxecto profesional
e dun plan de acción
mediante un proceso
responsable

Proxecta vídeo
youtube: "Atrévesche a
soñar?"  https:// youtu.
be/i07 qz_6 Mk7 g e
inicia un Técnica
Phillips 66. Proxecta 1
vídeo sobre os
contidos.

•

Expón  ABP  nunha
WebQuest: proxecto e
carreira en 1empresa
EIB. Realiza tests de
autocoñecemento.

•

Participa no debate
sobre os vídeos.

•

Realiza o  ABP  nunha
WebQuest: proxecto e
carreira profesional:fai
tests
autoconocimiento, fai
organigrama de
itinerario formativo, un
mapa mental
reclutador.

•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Proxecto do propio
itinerario profesional do
alumnado.

•

Apuntamentos,
diapositivas,  test de
autocolecemento,
cuestionarios, PC con
conexión a Internet.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

WebQuest: https://sites.
google.
com/site/webquestfolcs
eibud9/

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.5 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.6 - Táboa de
observación sobre
problema

•

6,0Procura activa de emprego.
- Aplicación de técnicas e
instrumentos eficientes de
procura de emprego.

Proxecta vídeo
youtube: "Selección de
persoal (curtametraxe)"
e inicia un debate con
preguntas.. Proxecta 1
vídeo dos contidos,
sobre o cal fai
preguantas ao
alumnado.

•

Participa no debate e
contesta preguntas dos
vídeos.

•

Formula o problema
nunha Webquest que o
alumnado ten que
resolver en
googleclassroom dende
o rol de representantes
dunha empresa de
imaxe persoal

•

problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal

•

Parte de procura de
emprego, dentro do
proxecto profesional do
alumnado.

•

Modelos de proxectos
profesionais,
apuntamentos,
diapositivas, libro de
texto,encerado, PC con
conexión a Internet.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

 https://sites.google.
com/site/webquestfolcs
eibud9/

•

TO.4 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.7 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.8 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.9 - Táboa de
observación sobre
problema

•

10,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Equipos de traballo e xestión de conflictos 7

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O traballo en equipo. 4,011.1 Analizar críticamente as ventaxas e desventaxas do traballo en equipo
mediante dinámicas de equipos no sector da imaxe persoal.

O conflito e a súa resolución. 3,022.1 Analizar os conflictos de traballo para a aplicación de métodos e
estratexias eficaces na súa resolución.

7TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil
de técnico en Estética e Beleza e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual

TO.1 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15 CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos
ineficaces

TO.2 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 20 CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo

TO.3 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 15 CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo
para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

TO.4 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 20 CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo
do equipo de traballo

TO.5 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo

TO.6 - Táboa de observación sobre
problema

•

S 10 CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros

TO.7 - Táboa de observación sobre
problema

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector da imaxe persoal segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.
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Contidos

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0O traballo en equipo. -
Indentificación do que son
os equipos de traballo e
das vantaxes e
inconvenientes dos
mesmos

Proxecta vídeo
youtube: "Traballo en
equipo somos un
equipo"   JUGs e expón
1 analoxía entre familia
e equipo.traballo e as
vantaxes e
inconvenientes do
traballo en equipo.

•

Expón  ABP
WebQuest.
Fai preguntas sobre
vídeos dos contidos.

•

Realiza   analoxía.
entre familia e equipo
de traballo.
Ve vídeo  youtube:
"Como construír un
gran equipo de traballo
para o teu barbería ou
centro de beleza" e
responde  pre- guntas
en equipo.
Realiza Role- plays en
equipos de traballo.

•

Fai problema  nunha
WebQuest : equipos
traballo, nunha
empresa  EIB.

•

Reflexión sobre
equipos de traballo.

•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Apuntamentos,
diapositivas, encerado,
esquemas ,internet.

•

WebQuest sobre
equipos de trabajo
https://sites.google.
com/site/webquestfolcs
eibud10/

•

TO.1 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.2 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.3 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.4 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.6 - Táboa de
observación sobre
problema

•

TO.7 - Táboa de
observación sobre
problema

•

3,0O conflito e a súa
resolución. - Identificación
das causas e
características dos conflitos
no equipo de traballo, e dos
procedementos de solución.

Proxecta vídeo
youtube: "Corto o
Puente para aprender a
traballar en equipo"  e
inicia un debate.

• Participa no debate.•

Expón  ABP: conflitos
en  WebQuest:   https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud10/
expón a dinámica
"manexo de conflitos" a
resolver con Técnica
Phillips 66. Expón
rúbrica ensino.

•

Realiza Técnica
Phillips66:dinámica
manexo conflitos. Fai
suposto: conflitos, con
rol de representantes
persoal dunha empresa
EIB. Reflexión sobre
conflitos. Avalía o
ensino mediante unha
rúbrica.

•

Resolución en
googleclassroom do
problema formulado
nunha Webquest na
que o alumnado ten
que asumir o rol de
representantes dunha
empresa de imaxe
persoal.

•

Reflexión sobre a
resolución de conflictos.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Apuntamentos,
diapositivas,internet,
google classroom,
Rúbrica avaliación
ensino.

•

WebQuest:  https://
sites. google. com/ site/
webquestfolcseibud10/

•

TO.5 - Táboa de
observación sobre
problema

•

7,0TOTAL
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Considerarase que o  alumnado alcanzou o mínimo esixible, na unidade didáctica e no resultado de aprendizaxe correspondente cando obteña un

5 de nota media nos instrumentos de avaliación que conteña devanditos criterios de avaliación. Para poder facer media entre os distintos

instrumentos de avaliación será necesario alcanzar en cada un deles unha nota mínima dun 3,5

Cada instrumento de avaliación: proba escrita (exame test ou práctico) e táboa de observación sobre un problema  valorarase sobre 10. As probas

escritas teñen un peso do 50%, as táboas de observación supoñerán un 50%.  Realizarase unha proba escrita obxectiva (test) nas UD 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, e 8. Por cada UD haberá 20 preguntas tipo test de resposta única, das cales cada tres preguntas incorrectas descontarase o valor dunha

pregunta correcta e as preguntas en branco non descontan. En cada unha das UD 6, 7 e 8 realizarase ademais unha proba escrita obxectiva con

casos e  supostos prácticos.

As unidades didáctica 9 e 10  serán avaliadas mediante unha táboa de observación sobre un problema e supoñerán un 100% da cualificación de

ditas unidades didácticas.

I

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Durante as avaliacións: o sistema de avaliación continua leva a que o alumnado realice exames e actividades de recuperación ao longo do

proceso. Na última semana de cada avaliación parcial realizarase unha recuperación para cada un das partes non superadas de cada UD sobre as

que se aplican os instrumentos de avaliación: proba escrita obxectiva -50%-(exame test e/ou práctico), táboa de observación sobre un problema

-50. O período de realización e mellora das partes da  WebQuest en  Googleclassroom realizarase ata a última sesión de cada avaliación parcial.

Probas de recuperación final, no período de recuperación en xuño:

Os alumnos que na terceira avaliación sigan tendo algún Resultado de aprendizaxe pendente informaráselles no Informe individualizado das

probas e as súas características para realizar no mes de xuño. Cada resultado de aprendizaxe pendente avaliarase mediante unha proba final

comprensible dos criterios de avaliación mínimo esixibles do correspondente Resultado, sendo necesario obter unha puntuación mínima de cinco

puntos. A nota obtida substituirá a obtida ao longo do curso a fin de obter a nota final do módulo.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua deberá realizar unha única proba, de contidos teórico/prácticos. Nesta proba o alumno

deberá respostar a unha serie de preguntas referidas ó módulo, relacionadas cos contidos mínimos.

FORMATO:

- A primeira proba teórica consistirá en 40 preguntas tipo test, con tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

PUNTUACIÓN:

- 0,25 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,07 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

- A nota mínima a acadar para superar esta parte será un 5.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Consistirá na realización de diversos casos prácticos. Será necesario asistir a esta proba con calculadora.

FORMATO:
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- A segunda proba práctica consistirá en 9 casos prácticos: 3 relativos a  U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS , e 6 relativos a U.F.

DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO .

PUNTUACIÓN E VALORACIÓN:

Cada U.F. ten que ter una nota mínima para poder facer media na nota final desta segunda parte, segundo os seguintes criterios:

 U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: mínimo 1,5; máximo 4.

U.F. DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO: mínimo 2,5; máximo

6.

- Nota final: sumaranse os puntos obtidos en cada U.F., tendo en conta os límites mínimos.

- Para acadar un aprobado nesta segunda parte da proba será necesario ter un mínimo de 5 puntos , tendo en conta sempre os  mínimos

antes mencionados.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun Proxecto, có contido e estructura similar ao que tiveron que presentar os seus

compañeiros ao longo do curso.

Será preciso ter unha nota mínima dun 5 nas probas e no Proxecto para acadar o aprobado do Módulo.

Os criterios de cualificación para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua serán:

A proba escrita terá un peso do 50% sobre a nota final.

O Proxecto terá un peso do 50% sobre a nota final.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da propia práctica docente constitúe unha estratexia crave para mellorar a calidade do proceso de E-A, ao identificar as carencias ou

necesidades docentes para  a súa solución. Nesta programación farase de forma reflexiva e continua: ao final de cada  UD mediante un test de

avaliación do ensino docente que o alumnado contesta de forma anónima, mediante o seguimento mensual da programación na plataforma dixital

e na memoria do módulo  FOL

Para esta avaliación seguiranse os seguintes criterios:

1º Adecuación de obxectivos educativos ás características dos/ás alumnos/ás;

2º Validez da   secuenciación, organización e   temporización  de obxectivos, contidos e criterios de avaliación;

3º Idoneidade e efectividade das decisións metodolóxicas: organización da aula, nivel de interacción do alumnado, clima comunicativo, recursos

empregados;

4º Validez de estratexias de avaliación e promoción en relación cos criterios;

5º Pertinencia e adecuación das medidas de atención á diversidade para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( ANEAE);

6º Coordinación e relacións dos docentes.

Esta avaliación realízase cos seguintes instrumentos: Seguimento da programación na aplicación informática, memoria do módulo, caderno da

profesoar, test de avaliación,  triangulación,  feedback durante e despois de explicacións e rúbrica que o alumnado contesta de forma anónima

antes de finalizar cada un dos trimestres do curso académico.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso académico, o equipo docente do Ciclo Formativo na sesión de avaliación inicial compartirá a información proporcionada polo

titor/a sobre as características, capacidades e formación previa de cada un dos alumnos/ as, que á súa vez servirá para orientar e situar ao

alumnado en relación ao perfil profesional do título. Dita información será solicitada de: informes individualizados, estudos académicos previos, do

propio alumnado matriculado sen titulación previa, de informes ou ditames específicos do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo,

da experiencia profesional previa do alumnado, matrícula condicional de alumnado estranxeiro e da observación e actividades realizadas as

primeiras semanas do curso.

Todo iso será #recoller nunha acta que será entregada á Xefatura de Estudos.

A nivel de aula no módulo de  FOL realizarase ao comezo do curso mediante a realización dun currículum vitae e unha entrevista de traballo ao

alunado sobre as características persoais, profesionais, educativas e intereses do alumnado, cuxos información se terá en conta para aplicar as

pertinentes medidas. Por outra banda, tamén se realizará unha avaliación inicial ao comezo de cada UD en actividades de iniciación-motivación,

mediante:  brainstorning, tests, debates, técnica  Phillips 66,  analogías e, en función dos seus resultados, desenvolveranse cada unha das UD,

sen esquecer que a avaliación inicial implica tamén para o alumnado unha aprendizaxe en si mesmo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

De haber alumno/as con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de

desenvolvemento ou socioculturais, serán atendidos polo profesorado do departamento ou de orientación. Dependendo de cada caso, levarase a

cabo unha atención individualizada ou elaboraranse programas específicos de  intervención.

Ademais, esta programación ten previstas diferentes actividades de ensino-aprendizaxe de diferentes grados de realización e ampliación,

actividades de investigación e actividades de reforzo e/ou ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Partindo de que a educación en valores preséntase en LOE como un conxunto de contidos de ensino-aprendizaxe  presente en todas as materias

do currículo de calquera etapa educativa,  sutratamiento nesta  PD farase de forma integrada, globalizada, continua, directa ou indirecta. De entre

a amplitude de valores relacionados que o módulo  FOL, destacan:

1. Saúde, deporte e dieta equilibrada: presente na UF 1 de  PRL, e UF2 nas UD 5, por ser un dereito e deber dos traballadores que se poderá

reflectir na relación contractual.

2. Respecto ao medio ambiente: tratarase de forma indirecta na UF1 de Prevención.

3. Igualdade de oportunidades: na UD 6: Xornada e Salario e en como dereito nas relacións laborais  VDE 5 da relación laboral e tipos de contrato,

no acceso ao emprego UD 9: Procura de emprego e solución de conflitos; UD 10: Equipos de traballo e conflitos.

4. Traballo colaborador e resolución pacífica de conflitos: será un aspecto destacado debido á heteroxeneidade do alumnado desta  PD, tratarase

durante todo o módulo, especialmente na  WebQuest realizada en equipos de traballo, na UF 1(riscos) e na UF 2: UD 7 de Conflitos de traballo e

UD 10 de Equipos de traballo e conflitos.
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5. Xustiza, ética, civismo e lealdade: tratarase mais directamente nas  UD 5.

6. Tolerancia, respecto, comprensión e compañeirismo: abordarase de maneira especial nesta    PD debido a diversidade do alumnado, e ademais,

tratarase directamente en UD  9 e 10.

7. Non explotación laboral de nenos: na UD 5: Relación laboral e tipos de contrato de traballo e nas vde de saúde laboral (UF 1), na protección de

persoas especialmente sensibles. 8.Capacidade emprendedora, creatividade e iniciativa persoal: na  WebQuest para a solución de problemas e na

UD 9 de Procura de emprego.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Xornadas sobre primeiros auxilios impartidas no Centro por responsables de protección civil.

- Previsel (Expourense)

- Relatorio sobre prevención de riscos laborais a cargo do ISSGA ou calquera organismo ou institución con competencia en materia de prevención.

- Visita ao Parlamento de Galicia.

-  Xornadas a impartir no Centro sobre a procura de emprego e autoemprego..

-Relatorio dun ou varios sindicalistas sobre cuestións a liberdade sindical e a negociación colectiva.

- Relatorio da orientadora do Servizo Público de Emprego ou dalgún responsable de ETT sobre os instrumentos de procura de emprego.

- Charla sobre mediación como vía para resolver os conflitos no equipo de traballo, impartida por un experto en mediación

- Calquera outra que poida xurdir ao longo do curso e resulte de interés didáctico para o alumnado.
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