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Centro educativo

Afonso X O Sabio 2021/202215027873 Cambre

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Informática de oficina Ciclos
formativos de
grao básico

CBIFC02Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3030 Operacións auxiliares para a configuración e a explotación 92021/2022 245205

MP3030_22 Aplicacións ofimáticas 92021/2022 123103

MP3030_12 Configuración de equipamentos informáticos 92021/2022 122102

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

Profesorado asignado ao módulo JACOBO LOBEIRAS BLANCO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo contribúe a acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

- Instalar aplicacións informáticas, integrándoas no sistema operativo e na rede da oficina, para o seu uso en rede no tratamento e na impresión de

datos, textos e presentacións, e o seu posterior arquivamento.

- Utilizar as aplicacións informáticas para tratamento de texto e follas de cálculo aplicando procedementos de escritura ao tacto con exactitude e

rapidez, utilizando un sistema de gravación seguro.

- Recoñecer e manexar as ferramentas do sistema operativo e dos periféricos, para realizar configuracións e resolver problemas de acordo coas

instrucións de fábrica.

- Elaborar e modificar informes sinxelos e fichas de traballo para manexar aplicacións ofimáticas de procesadores de texto.

- Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando con sentido crítico as tecnoloxías da información e da comunicación, para

obter e comunicar información no contorno persoal, social ou profesional.

- Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, e aplicalos nas súas relacións sociais habituais e na

resolución pacífica dos conflitos.

- Manexar as ferramentas do contorno usuario proporcionadas polo sistema operativo e os dispositivos de almacenamento de información.

- Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas demais persoas con tolerancia e respecto, para a realización eficaz das

tarefas e como medio de desenvolvemento persoal.

- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, se comunicar, aprender e facilitar as tarefas laborais.

Os  resultados de aprendizaxe deste módulo son:

- Configurar equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno monousuario, e identifica a funcionalidade da instalación.

- Configurar equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede, identificando os permisos de usuario.

- Utilizar aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións.

- Empregar,configurar utilidades web e identificar a súa funcionalidade e as súas prestacións.

Este módulo contribúe a acadar as seguintes competencias profesionais, persoais e sociais:

- Preparar equipamentos e aplicacións informáticas para levar a cabo a gravación, o tratamento, a impresión, a reprodución e o arquivamento de

datos e textos, asegurando o seu funcionamento.

- Elaborar documentos mediante as utilidades básicas das aplicacións informáticas dos procesadores de texto e das follas de cálculo, aplicando

procedementos de escritura ao tacto con exactitude e rapidez, e arquivando a información e a documentación, en soporte dixital e convencional, de

acordo cos protocolos establecidos.

- Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu contorno persoal, social ou profesional

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación.

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

activamente na vida económica, social e cultural.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Axudante/a de montador/ora de sistemas microinformáticos.

- Axudante/a de mantemento de sistemas informáticos.

- Axudante/a de instalador/ora de sistemas informáticos.

- Axudante/a de instalador/ora de sistemas para transmisión de datos.

- Auxiliar de oficina.

- Auxiliar de servizos xerais.

- Gravador/ora verificador/ora de datos.

- Auxiliar de dixitalización.
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- Operador/ora documental.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Operacións sobre documentos de textoProcesadores de texto 26 11

2 Creación e exposición de presentaciónsPresentacións 20 6

3 Operacións básicas sobre follas de cálculoFollas de cálculo 26 11

4 Operacións básicas sobre bases de datosBases de datos 23 10

5 Emprego de aplicacións web e seguridade no acceso a recursos webServizos básicos de
Internet e seguridade
informática

28 12

6 Funcións dos sistemas operativos e instalación de sistemas operativos libres e propietariosImplantación de
sistemas operativos

30 12

7 Realización de tarefas básicas de directorios, atributos e permisos.Sistemas operativos
Windows e Linux

60 25

8 Xestión de usuarios e grupos en contornos de rede e acceso a recursos remotosSistemas operativos
en rede

32 13
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Procesadores de texto 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse as funcións e as características dun procesador de textos en relación cos tipos de documentos que se poden elaborar

CA1.2 Realizáronse procedementos de creación, modificación e manipulación de documentos utilizando as ferramentas do procesador de textos

CA1.3 Formatáronse textos para a súa utilización en distintas situacións

CA1.4 Utilizáronse as funcións do procesador de textos para gardar e imprimir documentos elaborados

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade e uso de procesadores de textos.

 Aplicación de formato a documentos.

 Formatos de letras: negra, cursiva e subliñada.

 Tamaños e tipo de fontes.

 Numeración, viñetas, tabulacións e aliñamento de parágrafos.

 Creación de táboas.

 Inserción de obxectos gráficos nos documentos.

 Configuración de páxina.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Presentacións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Identificáronse as funcións básicas de aplicacións que permitan realizar presentacións

CA1.8 Elaboráronse presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño

4.2.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade e uso de aplicacións de follas de cálculo, de bases de datos e de presentacións multimedia.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Follas de cálculo 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Realizáronse operacións básicas con follas de cálculo, sobre documentos previamente elaborados

4.3.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade e uso de aplicacións de follas de cálculo, de bases de datos e de presentacións multimedia.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Bases de datos 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Realizáronse operacións básicas con bases de datos, sobre documentos previamente elaborados

4.4.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade e uso de aplicacións de follas de cálculo, de bases de datos e de presentacións multimedia.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servizos básicos de Internet e seguridade informática 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Emprega utilidades web, configúraas e identifica a súa funcionalidade e as súas prestacións SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Utilizáronse navegadores web e recoñeceuse a estrutura de internet

CA2.2 Personalizouse o navegador adecuándoo ás necesidades establecidas

CA2.3 Transferiuse información utilizando os recursos de internet para descargar, enviar e almacenar ficheiros

CA2.4 Identificáronse os medios e os procedementos de seguridade durante o acceso a páxinas web, e describíronse os riscos e as fraudes posibles

CA2.5 Describíronse as funcionalidades que ofrecen as ferramentas de correo electrónico

CA2.6 Creáronse contas de correo web

CA2.7 Utilizáronse outros servizos dispoñibles en internet (chat, foro, mensaxaría instantánea, redes p2p, videoconferencia, etc.)

CA2.8 Configuráronse as opcións básicas de diversas aplicacións web

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características e usos de internet.

 Navegación pola web: descrición, configuración e funcionamento do navegador.

 Normas, medios e procedementos de seguridade no acceso a recursos web.

 Buscadores: características e usos.

 Transferencia de datos e información por internet.

 Correo electrónico: funcionalidades e tipos.

 Mensaxaría instantánea: tipos e características.

 Ferramentas e usos dos outros servizos de internet: redes p2p, videoconferencias, foros e chats.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Implantación de sistemas operativos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno monousuario, e identifica a funcionalidade da instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Configuráronse os parámetros básicos da instalación de sistemas operativos libres e propietarios

CA1.2 Configurouse o contorno de traballo en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.5 Identificáronse as funcionalidades de sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de sistemas de ficheiros

CA1.6 Identificáronse as funcionalidades de sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de periféricos

CA1.8 Instaláronse aplicacións e utilidades adicionais en sistemas operativos libres e propietarios

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas operativos actuais libres e propietarios: requisitos técnicos do sistema operativo.

 Características e funcións fundamentais dun sistema operativo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistemas operativos Windows e Linux 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno monousuario, e identifica a funcionalidade da instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Configurouse o contorno de traballo en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.3 Utilizáronse os elementos da interface de usuario para preparar o contorno de traballo

CA1.4 Recoñecéronse as características básicas dos sistemas de ficheiros máis utilizados en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.7 Utilizáronse as ferramentas do sistema operativo para explorar os soportes de almacenamento de datos

CA1.8 Instaláronse aplicacións e utilidades adicionais en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.9 Realizáronse operacións básicas de protección en sistemas operativos libres e propietarios (actualizacións, instalación de antivirus, realización de copias de seguridade, etc.)

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de ficheiros e cartafoles: funcións básicas de exploración e procura.

  Arranque e parada do sistema. Sesións.

  Utilización de periféricos.

  Aplicacións e utilidades adicionais en sistemas operativos libres e propietarios.

  Operacións básicas de protección fronte a ataques en sistemas operativos libres e propietarios.

 Interface gráfica de usuario: escritorio.

 Realización de tarefas básicas sobre sistemas operativos: recursos do sistema.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Xestión de sistemas de ficheiros.

 Sistemas de ficheiros, directorios, atributos e permisos.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operacións máis comúns con directorios.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Sistemas operativos en rede 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede, identificando os permisos de usuario SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno de traballo

CA2.2 Creáronse, configuráronse e xestionáronse contas de usuario

CA2.3 Configurouse e comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos da clientela

CA2.4 Utilizáronse os servizos proporcionados polo sistema operativo para compartir recursos

CA2.5 Asignáronse permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir

CA2.6 Accedeuse aos recursos compartidos desde os equipamentos cliente

CA2.7 Aplicáronse normas básicas de seguridade sobre recursos compartidos

4.8.e) Contidos

Contidos

 Configuración de acceso á rede a través de medios con cables e sen eles.

 Xestión de usuarios e grupos en contornos de rede.

 Tipos de perfís de usuario.

 Usuarios e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Compartición de recursos a través da rede.

 Acceso a recursos compartidos.

 Normas de seguridade sobre recursos compartidos.

 Dispositivos con conexión sen fíos á rede e ao equipamento.
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Mínimos esixibles:

- Recoñecer os elementos, a estrutura e as funcións dun sistema operativo

- Instalar e actualizar sistemas operativos monoposto.

- Administrar e configurar parámetros dun sistema operativo monoposto e en rede.

- Utilizar funcións principais dun paquete ofimático.

- Realizar operacións sobre sistemas de arquivos.

- Xestionar usuarios e grupos.

- Usar recursos compartidos.

- Configurar e utilizar máquinas virtuais.

- Manexar e configurar os principais servizos de Internet: correo electrónico, navegadores, buscadores, foros, blogs, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

As cualificacións daranse por avaliacións, será preciso aprobar as dúas avaliacións para superar con éxito o módulo (calificación media mínima de

5 puntos en cada bloque do módulo).

A nota da avaliación será a media ponderada das cualificacións acadadas nas unidades didácticas impartidas na avaliación.

A cualificación final do módulo calcularase facendo a media das calificacións obtidas en cada un dos bloques.

Para o cálculo da nota terase en conta a actitude na aula, a realización dos traballos prácticos encomendados e as probas escritas. A ponderación

farase da seguinter forma:

Nota = 0'1 * actitude + 0'5 * traballos + 0'4 * probas

Como mecanismo de recuperación o profesor dará ao alumnado a oportunidade de corrixir os exercicios en base ás observacións realizadas e

volvelos presentar, inda que a nota máxima diminuirá nun punto. Esta medida será aplicable tanto como procedemento de recuperación como para

os alumnos que desexen subir nota.

Se un alumno non presenta o traballo no prazo previsto darase outra oportunidade de entrega xunto cos alumnos que envían a revisión dos

traballos, indica que o retraso nas datas de entrega tamén terá unha penalización de 1 punto.

Para a avaliación da actitude teranse en conta a colaboración e participación na clase, a realización das tarefas diarias e o emprego adecuado dos

materiais e ferramentas.

Os traballos poderán ser individuais ou en grupo e avaliaranse segundo a claridade, corrección, adecuación e a completitude.

As probas escritas conterán preguntas tipo test, cuestións para responder brevemente ou exercicios prácticos.

As respostas dos problemas ou exercicios que así o indiquen deben de ir acompañadas das explicacións pertinentes para chegar o resultado.

Realizaranse tantas probas escritas como se estimen necesarias para ter un seguimento da consecución dos obxectivos do curso.

Nalgunha unidade tras acordo previo co alumnado a proba poderá ser cambiada pola entrega dalgún traballo.

MEDIDAS COVID:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- As prácticas que requiran manipulación de material e ferramentas compartidas faranse escalonadas semanalmente para minimizar a reutilización

inmediata de material e atendendo os criterios de hixiene, desinfección e prevención xerais.

- Se un alumno non pode asistir a clase enviaránselle os materiais e tarefas para facilitar o seguimento das clases. Para a comunicación

empregarase correo electrónico, aula virtual, videoconferencia ou teléfono, dependendo das circunstancias.

- No caso de que fora realizada algunha proba escrita durante a súa ausencia tras a reincorporación o alumno terá dereito a facer unha proba de

contido e dificultade similar ca do resto dos alumnos.

- Se a proba escrita tras a reincorporación non fora posible terase en conta a posibilidade de facer unha proba online ou a súa substitución por

traballos de natureza e dificultade similar.

- Nas circunstancias excepcionais de que as clases teñan que ser telemáticas faranse videoconferencias programadas no horario escolar e

empregarase a aula virtual para os materiais/traballos.

- O alumno sen ordenador ou con problemas de conectividade poñerase en contacto co titor para que se lle presten os recursos necesarios para

poder seguir as clases e facer os exercicios en igualdade de condicións.

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

No caso de non aprobar algunha avaliación, a finais de curso, antes da avaliación final, farase unha proba escrita por cada avaliación suspensa,

descartando a parte da ponderación de actitude e de traballos prácticos.

Se o/a alumno/a non aprobara todas as avaliacións a través das recuperacións, terá unha nova oportunidade de superar o módulo na avaliación

extraordinaria de xuño. En dita avaliación, só se fará una proba final de todos os contidos do módulo.

Todas as probas escritas de recuperación terán un formato similar as probas escritas realizadas durante o curso, é dicir, poderán conter preguntas

tipo test, cuestións para responder brevemente ou exercicios prácticos sobre os contidos das unidades.

No caso excepcional de que non sexa posible como ocorreu no curso académico pasado por mor do estado de alarma a proba final poderá ser

reemprazada por exercicios ou traballos que axuden a adquirir os coñecementos mínimos de cada bloque.

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

No caso de perder o dereito de avaliación continua, tralo remate do segundo trimestre, farase unha proba por escrito de todo o módulo, sendo a

nota desta proba a nota final do módulo. Acadarase o aprobado cando a nota do exame sexa igual ou superior a 5 puntos (sobre una cualificación

máxima de 10 puntos).

A proba de recuperación final terá un formato similar as probas realizadas durante o curso, é dicir, conterán preguntas tipo test, cuestións para

responder brevemente e algún exercicio práctico.

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

O seguimento da programación realizarase mediante a aplicación "Programacións" (http://edu.xunta.es/programacions). Para cada unidade

didáctica, tomarase nota os resultados de aprendizaxe acadados, os contidos impartidos e as actividades realizadas, os recursos empregados e o
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tempo invertido.

A avaliación da práctica docente realizarase despois de avaliar cada unha das unidades didácticas, comparando as expectativas programadas cós

resultados obtidos, có fin de tomar medidas sobre a metodoloxía empregada e a temporalización programada.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras sesións de clase, ademais da presentación do módulo, farase un cuestionario inicial có fin de coñecer a situación de partida dos

alumnos. Con esta proba pretendese obter información sobre:

- Os coñecementos previos que o alumnado ten sobre os contidos do módulo.

- Os coñecementos previos que o alumnado ten sobre contidos matemáticos necesarios para comprender os contidos do módulo.

Coñecido este nivel de partida, poderase así, valorar o progreso do alumnado.

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

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar as dificultades do alumnado para que poidan alcanzar os obxectivos

mínimos exixibles.

Concretamente para este módulo as medidas a aplicar serán as seguintes:

- Emprego de Google Drive como ferramenta de axuda para acadar esta atención individual xa que permite propor e corrixir tarefas dun xeito

persoal.

- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Estableceranse grupos de traballo heteroxéneos compostos

por alumnos con coñecementos previos e alumnos sen eles.

- Evitarase o desfase que se produce entre os alumnos que teñen equipo informático na casa e os que non o teñen. Procurarase que o traballo con

equipamento informático se desenvolva integramente na aula.

- Realizaranse agrupamentos flexibles valorando ritmos de traballo diferentes sen dar lugar a ningún tipo de discriminación. As tarefas repartiranse

entre os distintos membros do grupo asignando responsabilidades acordes coas posibilidades de cada alumno.

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

- Como medidas individuais, para os alumnos que presenten graves carencias en coñecementos básicos, daránselle actividades específicas de

reforzo.

- Cós alumnado con nivel superior á media, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademais unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, proporanse actividades complementarias que estimulen

a súa creatividade e autonomía.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais deben impregnala actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a problemas

fundamentais da sociedade. Polos contidos prácticos do propio módulo, considéranse primordiais os seguintes temas transversais:

1. Educación ambiental. Debe servir para adquirir experiencias e coñecementos que lle permitan ó alumno desenvolver condutas non lesivas

para medio ambiente. O consumo de enerxía e a reciclaxe son dous conceptos nos que se incidirá para poder achegarse a un consumo sostible.

Tratarase de realizar unha utilización racional dos recursos enerxéticos, sobre todo  no taller de informática, e potenciar na medida do posible a

utilización de formatos dixitais en detrimento do clásico formato en papel.

2. Educación para a igualdade de oportunidade de ambos sexos. Fomentarase en todo momento a integración de ambos sexos na aula, así

como unha valoración totalmente obxectiva dos alumnos sen ter en conta o seu sexo. Da mesma forma corrixirase por parte do docente todo

comentario ou conduta que presente ou incite á discriminación de carácter sexual.

3.  Educación para a paz. Posibilitaráselle ó alumnado abordar nas mellores condicións unha solución dialogada dos conflitos que poidan

xurdir. Do mesmo xeito, contribuirase a crear un clima de afectividade que lle permita tela experiencia satisfactoria da cooperación e da

convivencia.

4. Educación para a saúde. A educación para a saúde é un tema de vital importancia para os alumnos dun ciclo formativo, que en breve se

incorporarán ó mercado laboral. Por iso debe permitir que os alumnos comprendan a importancia de adoptar medidas de hixiene e de prevención

de riscos, así como as súas consecuencias positivas na calidade de vida. Insistirase en todo momento na importancia da hixiene persoal na

asistencia a clase, tanto como beneficio propio como non prexuízo para os demais. No ámbito de prevención de riscos laborais, darase importancia

á ergonomía no traballo, que redundará na adquisición de hábitos que se reflectirán posteriormente na súa vida laboral.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dependendo da evolución das circunstancias sanitarias se a situación o permite este ano académico considéranse as seguintes visitas:

- Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

- Domus e/ou casa das Ciencias

- Congreso de Innovación na Formación Profesional (FP Innova), que terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia.

Ademáis das anteriores tamén poderán ser organizadas outras actividades especialmente deseñadas polo departamento de orientación atendendo

ás necesidades do grupo.

- 16 -


