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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

13 XESTION DA PREVENCION  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

 

SI 

 

NON 

PE.1-Repercusións e consecuencias da 
siniestrabilidade laboral 

   CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na 
empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre 

prevención de riscos laborais  

 

SI 

 

NON 

PE.2-Distintas modalidades de organización 
da prevención 

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

 

SI 

 

NON 

PE.3-Órganos de representación e 
participación das persoas traballadoras en 

prevención de riscos laborais. 

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

 

SI 

 

NON 

PE.4-Organismos estatais e autonómicos 
relacionados coa prevención de riscos. 

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

caso de emerxencia  

 

SI 

 

NON 

 

PE.5-Funcións e actuacións en casos de 
emerxencias 

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

 

NON 

 

NON 

PE.6-Participación e reparto de 
responsabilidades na planificación e na posta 

en práctica das medidas de prevención. 

   CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de 
traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico 

superior en Laboratorio Clínico e Biomédico  

 

NON 

 

NON 

PE.7-Plan da prevención nunha empresa do 
sector : concepto e elementos 

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

  

 

NON 

 

NON 

PE.8-Plan de emerxencia e de evacuación en 
contornos de traballo. 
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Nº Unidade didáctica 

14 PRIMEIROS AUXILIOS  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

telecomunicacións  

   CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia
  

 

SI 

 

NON 

PE.1-Actuacións e comportamentos 
responsables en situacións de emerxencias e 

primeiros auxilios 

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

 

SI 

 

NON 

 

PE.2-Método PAS e TRIAGE. 

   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  

 

SI 

 

NON 

PE.3- Hemorraxias ,queimaduras , feridas , 
RCP . 

 

Observacións e aspectos máis destacables sobre este módulo  

ATA A PUBLICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS POR PARTE DA CONSELLERIA , DESPOIS DE SEMANA SANTA , IMPARTIRANSE INTEGRAMENTE AS UNIDADES 1- 12 DA PROGRAMACIÓN ELABORADA A COMEZO DE CURSO . A ÚLTIMA DAS UNI-

DADES  , A NÚMERO  12 , REMATOUSE UNHA VEZ XA SUSPENDIDAS AS CLASES PRESENCIAIS . POLO TANTO A UNIDADE FORMATIVA MP0366_22 (  Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de 

emprego ) COMPLETOUSE INTEGRAMENTE SEN TER QUE SER MODIFICADA OU ALTERADA  .  

DADAS AS POSIBLES DIFICULTADES DALGÚNS ALUMNOS PARA CONTINUAR AS CLASES TELEMÁTICAS , E PARA GARANTIR A EFECTIVIDADE DO DEREITO Á IGUALDADE NO ACCESO Á EDUCACIÓN ,  NON SE AVANZARÁ NA IMPARTICIÓN 

DA MATERIA DO MÓDULO . ESTE TERCEIRO TRIMESTRE, ADICARASE UNICAMENTE Á RECUPERACIÓN DOS SUPENSOS E O REFORZO E PROFUNDIZACIÓN DE COÑECEMENTOS DOS ALUMNOS XA PREVIMENTE APROBADOS . 

AS UNIDADES DIDACTICAS DA PROGRAMACIÓN PENDENTES DE IMPARTIR DURANTE ESTE CURSO PERTENCEN A UNIDADE FORMATIVA  MP0366_12  ( Prevención de riscos laborais ) , E  SON AS INDICADAS ANTERIORMENTE  : 

13 - XESTION DA PREVENCION 

 14 - PRIMEIROS AUXILIOS 

EN RELACIÓN COAS UNIDADES DIDACTICAS  PENDENTES ACORDASE QUE A SÚA IMPARTICIÓN LEVARASE A CABO A COMEZOS DO CURSO SEGUINTE , INSERINDOAS NO MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA QUE 

TAMÉN SERÁ IMPARTIDO POLO MESMO DOCENTE .  ESTE MÓDULO DE EIE COMPARTE A CARACTERISTICA DE TRANSVERSALIDADE QUE TAMÉN TEN O MÓDULO DE FOL .  

OS CONTIDOS PENDENTES DE IMPARTIR  CORRESPONDEN Á PARTE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS , ASPECTO QUE TAMÉN SERÁ TRATADO CON OCASIÓN DAS NUMEROSAS PRÁCTICAS DE TALLER QUE OS ALUMNOS FARÁN EN 

SEGUNDO CURSO . A MAIORES PREVESE A IMPARTICIÓN DUNHA CHARLA DE PRIMEIROS AUXILIOS POLA CRUZ VERMELLA DE NOIA PARA TRATAR ESTA TEMÁTICA CONCRETA .  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

          MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR AVALIACION POSITIVA : 

 

-Identificáronse as distintas modalidades de contratación, as características máis importantes de cada unha delas e aplicouse a máis adecuada para cada situación . 

-Identificáronse os límites legais da xornada laboral (ordinaria e extraordinaria) e os descansos e permisos aos que ten dereito o traballador. 

-Cumprimentouse correctamente un recibo de salarios. 

-Identificáronse as causas e efectos da modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 

-Identificáronse as principais prestacións da seguridade social (IT, maternidade, paternidade, IP, xubilación e desemprego) 

-Identificáronse os dereitos e obrigas legais en materia de prevención de traballadores e empresarios. 

-Elaborouse un curriculum vitae e carta de presentación 

-Describiuse a actuación máis adecuada ante unha entrevista de traballo 

 

          CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  :  

 

ALUMNOS SUSPENSOS COA 1º E / OU 2º AVALIACION PENDENTE  : 

 

Ó longo deste terceiro trimestre , que será de recuperación , realizarase un repaso da materia impartida no periodo setembro-marzo  ( 2 primeiras avaliacións ) . Os 
alumnos terán que ir enviando resoltas as actividades que para cada semana ( unidade didactica ) lle envie o profesor .  A calificación deste terceiro trimestre  ( de 0 a 
10 ) dependerá dos seguintes parámetros : 

 

- Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  

- Entrega das actividades en tempo :  20 % da nota  

- Resolución correcta das actividades : 70 % da nota  

 

No caso de realizar algún ou algúns  exames  por vía telemática  ( puntuables de 0 a 10 )  ,  o 50 % da nota asignada o epígrafe RESOLUCIÓN CORRECTA DAS 
ACTIVIDADES  , corresponderalle a estes exames online . 
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En principio , todo o trimestre desenvolverase mediante clases telemáticas . No caso que o alumno e profesor , voluntaria e de común acordo , decidan a realización 
dunha proba-exame  de tipo PRESENCIAL NO INSTITUTO ( calificable de 0 a 10 ) ,  a nota do terceiro  trimestre  estructurarase do seguinte xeito : 

 

- Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  

- Entrega das actividades en tempo :  10 % da nota  

- Resolución correcta das actividades : 40 % da nota 

-       Calificación da proba presencial : 40 % 

 

Para poder considerarse este terceiro  trimestre superado o alumnado deberá obter un  mínimo de cinco puntos  . 

 

A nota final do módulo será a media aritmética das notas parciais dos 3  trimestres . En todo caso , e en virtude do principio de avaliación continua  ,  se o alumno 
supera a 3º avaliación  terá  aprobado o módulo , con independencia da media resultante dos tres trimestres . Neste caso , a nota final , será a obtida no terceiro 
trimestre .  
 

ALUMNOS SUSPENSOS POR PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA : 
 

Aplicarase o mesmo procedemento anterior , indicado para o caso de alumnos suspensos coa 1º e / ou 2º avaliación pendente  ( neste caso tendo en conta que se 
considera que teñen as 2 primeiras avaliacións suspensas ) .  Isto faise asi ,  anticipando unha  futura imposibilidade de facer un exame de tipo presencial ( por motivos 
de saúde pública  ) ou as posibles dificultades técnicas de facer un exame de telemático  en condicións de seguridade  e control  que  garantan a demostración dos 
coñecementos reais por parte dos alumnos .  

 

De poder realizar unha proba presencial ou telemática ( calificable de 0 a 10 )  ,  a mesma será sobre os contidos teorico-prácticos da 1º e 2º avaliación .  Neste caso , 
esta calificarase e formará parte da nota  dacordo co indicado anteriormente no caso de alumnos suspensos .  

 

No caso de non ter nota na 2º avaliacion , a nota final será a media artimética do 1º e 3º trimestre . No caso particular de carecer de nota nos dous primeiros 
trimestres , a calificación final do módulo será a correspondente ó terceiro trimestre .  
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ALUMNOS  COAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS XA APROBADAS  : 

 

Ó longo deste terceiro trimestre , que será de reforzo e ampliación de coñecementos  , realizarase un repaso e profundización da materia impartida no periodo 
setembro-marzo ( 2  primeiras avaliacións ) . Os alumnos terán que ir enviando resoltas as actividades que para cada semana ( unidade didactica ) lle envie o profesor .  

 

A calificación final do módulo consistirá na media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións .  As tarefas e actividades realizadas polos alumnos neste 
terceiro trimestre EXCLUSIVAMENTE PODERÁN TERSE EN CONTA PARA SUBIR ESA NOTA MEDIA PREVIA  E EN NENGÚN CASO PARA BAIXALA OU PROVOCAR UN 
SUSPENSO NO MÓDULO .  No caso de alumnos que non remitan actividades ou non participen nas videoconferencia manterán a nota media previa .  

 

A calificación deste terceiro trimestre  ( de 0 a 10 ) dependerá dos seguintes parámetros : 

 

      -      Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  

      -      Entrega das actividades en tempo :  20 % da nota  

      -      Resolución correcta das actividades : 70 % da nota 

 

Dependendo da nota acadada polo traballo do alumnado no 3º trimestre , o incremento que se fará na media das dúas primeiras avaliacións a efectos de calcular a 
nota final do módulo será a seguinte : 

 

- Nota de entre 0 – 4 :  non se produce incremento de nota na media anterior 

- Nota maior a 4 e ata 6 :  incremento de 0.5 na media anterior 

- Nota maior a 6 e ata 8:  incrementase 1 punto na media anterior 

- Nota maior a 8 e ata9:  incrementase 1.5 puntos na media anterior 

- Nota maior a 9 e ata 10 :  incrementase 2 puntos na media anterior 

 

En apricación  destas regras , nengún alumno poderá acadar unha nota final do módulo maior a 10 puntos . 

 

En principio , todo o trimestre desenvolverase mediante clases telemáticas .  Para este tipo de alumnado , non se preve a realización de exames ou probas , ben sexa 
de xeito presencial ben sexa telemáticamente .  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas E DE REPASO-PROFUNDIZACIÓN para os xa aprobados 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O DEREITO DO TRABALLO  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

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

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

2 O CONTRATO DE TRABALLO  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo  

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

colectivos 

   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 Instalacións de 

telecomunicacións 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

3 A XORNADA LABORAL  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo  

   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 Instalacións de 

telecomunicacións 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

4 O SALARIO  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo  

   CA2.5 - Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa 
laboral  

  CA2.6 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector 

profesional relacionado co título técnico en Instalacións de telecomunicacións 

   CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais 

elementos que o integran   

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

5 MODIFICACION , SUSPENSION E EXTINCION DO CONTRATO  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo  

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

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

6 REPRESENTACION NA EMPRESA E NEGOCIACION COLECTIVA  

1ª 2ª Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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aval. aval. 

X   RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo  

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

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos 

de solución 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 A SEGURIDADE SOCIAL  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

   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  

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

8 O MERCADO DE TRABALLO E A BUSCA DE EMPREGO  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral 
para as persoas coa titulación de técnico en Instalacións de telecomunicacións 

   CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de 

procura de emprego  

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

11 TRABALLO E SAUDE  
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa 
traballadora    

 CA1.2 - Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o 

dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras  

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As tarefas semanais que o profesor subirá no DRIVE do instituto , e que os alumnos entregarán nos prazos indicados , asi como unha hipotética proba telemática , 
constituirán as actividades de recuperación para os alumnos suspensos . A súa avaliación realizarase tendo en conta o indicado anteriormente no apartado 5 . 

 

Serán tarefas teórico-prácticas relacionadas cos RA , CA  mínimos esixibles correspondentes ás unidades didacticas das dúas primeiras avaliacións indicadas na  
programación inicial de curso .  As tarefas son variadas , adaptadas á diversidade dos alumnos e de diversa dificultade .  

 

XA QUE A DURACIÓN DESTE ÚLTIMO TRIMESTRE É REDUCIDA , NON DISPOÑEMOS DE TEMPO SUFICIENTE PARA UN REPASO COMPLETO E INTENSO DE TODO O 
IMPARTIDO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN .  POR MOR DISO TEMOS QUE FACER UNHA SELECCIÓN DAS UNIDADES DIDACTICAS E CONTIDOS PRIORITARIOS 
PARA O DESEÑO DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  NESTE  FINAL DE CURSO  DACORDO CUNS CRITERIOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN : 

 
- CONTIDOS QUE RESULTARON MÁIS DIFICILES PARA OS ALUMNOS  , ONDE HOUBO MÁIS SUSPENSOS E CALIFICACIÓNS MÁIS BAIXAS . 

- CONTIDOS MÁIS RELEVANTES E TRONCAIS  DESTE MÓDULO  , RELACIONADOS COS MINIMOS ESIXIBLES DO MÓDULO  

- CONTIDOS IMPARTIDOS CUNHA MAIOR SEPARACIÓN TEMPORAL  , A EFECTOS DE  EVITAR O SEU ESQUECEMENTO 

 

En principio , todo o trimestre desenvolverase mediante clases telemáticas . No caso que o alumno e profesor , voluntaria e de común acordo , decidan a realización 
dunha proba-exame  de tipo PRESENCIAL NO INSTITUTO ,  a nota do terceiro  trimestre  calcularase dacordo co indicado no apartado 5  . Dita proba será teórico-
práctica e estará relacionada cos RA , CA  mínimos esixibles correspondentes ás unidades didacticas das dúas primeiras avaliacións indicadas na  programación inicial 
de curso . 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aplicarase o mesmo procedemento anterior , indicado para o caso de alumnos suspensos coa 1º e / ou 2º avaliación pendente ( neste caso tendo en conta que se 
considera que ten as dúas primeiras avaliacións suspensas )  .   

 

Isto faise asi , en anticipando unha  futura imposibilidade de facer un exame de tipo presencial ( por motivos de saúde pública  ) ou as posibles dificultades técnicas de 
facer un exame de telemático  en condicións de seguridade  e control  que  garantan a demostración dos coñecementos reais por parte dos alumnos .  
 

No caso de poder realizarse a proba presencial ou telemática , a mesma versará sobre os contidos teórico-prácticos da 1º e 2º avaliación . A súa calificación e 
avaliación realizarase dacordo co indicado no apartado 5 .  

 

6.c) Procedemento para definir as actividades de repaso e profundización para os alumnos previamente aprobados   

As tarefas semanais que o profesor subirá no DRIVE do instituto , e que os alumnos entregarán nos prazos indicados . A súa avaliación realizarase tendo en conta o 
indicado anteriormente no apartado 5 . 

 

As actividades de reforzo serán tarefas teórico-prácticas relacionadas cos RA , CA  mínimos esixibles correspondentes ás unidades didacticas das dúas primeiras 
avaliacións indicadas na  programación inicial de curso .  As tarefas son variadas , adaptadas á diversidade dos alumnos e de diversa dificultade .  

 

XA QUE A DURACIÓN DESTE ÚLTIMO TRIMESTRE É REDUCIDA , NON DISPOÑEMOS DE TEMPO SUFICIENTE PARA UN REPASO COMPLETO E INTENSO DE TODO O 
IMPARTIDO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN .  POR MOR DISO TEMOS QUE FACER UNHA SELECCIÓN DAS UNIDADES DIDACTICAS E CONTIDOS PRIORITARIOS 
PARA O DESEÑO DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  NESTE  FINAL DE CURSO  DACORDO CUNS CRITERIOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN : 

 

 - CONTIDOS QUE RESULTARON MÁIS DIFICILES PARA OS ALUMNOS  , ONDE HOUBO MÁIS SUSPENSOS E CALIFICACIÓNS MÁIS BAIXAS . 

- CONTIDOS MÁIS RELEVANTES E TRONCAIS  DESTE MÓDULO  , RELACIONADOS COS MINIMOS ESIXIBLES DO MÓDULO  

- CONTIDOS IMPARTIDOS CUNHA MAIOR SEPARACIÓN TEMPORAL  , A EFECTOS DE  EVITAR O SEU ESQUECEMENTO 

 

Para a profundización e ampliación dos coñecementos adquiridos , suministrarase material complementario e enlaces a webs que dispoñen de documentación , 
videos , actividades , .... de maior complexidade  e dificultade  .  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Con caracter xeral  , as mesmas que se indicaron na programación elaborada a comezo de curso .   

 

A maiores do anterior , e como consecuencia da suspensión das clases temporais , e da necesidade de garantir o principio de dereito á igualdade no acceso á educación , hai que ter en 
conta certas consideracións especiais que se están a producir durante este periodo : 

 

- Alumnos con dificultades de acceso a internet ou de carencia de equipos electrónicos , ben por por motivos económicos ben por vivir en zonas de dificil conectividade  

- Alumnos que durante este tempo teñen que atender responsabilidades familiares ou poden  presentar situacións familiares que dificultan o seguemento das clases  

- Presencia de alumnado moi hetereoxenos en cada grupo:  alumnos xa aprobados que queren ampliar coñecementos , alumnos aprobados pero que teñen que reforzar e 
repasar os contidos impartidos ,  alumnos suspensos que teñen que recuperar materia , ....  

 

Por todo o anterior , faise unha relación das medidas de atención á diversidade para os alumnos ,  que aparecen explicadas suficientemente nos distintos apartados deste documento :  

 
- Flexibilización  dos elementos básicos do curriculo en cada unidade didactica  : resultados de aprendizaxe  , contidos , criterios de avaliacións ( selección dos 

fundamentais , priorizando os máis importantes , ...  

- Fixación duns contidos mínimos imprescindibles , mediante a selección daqueles que serán comúns a todos os  alumnos e de superacón  obligatoria 

- Adaptacións metodolóxicas: mediante o emprego de diversos tipos de  TIC en función da situación de acceso a internet de cada alumno . 

- Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa  dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de RECUPERACIÓN para os 
alumnos que teñen suspensas avaliacións anteriores ,  REFORZO para os alumnos que precisen fortalecer contidos, de AMPLIACIÓN para que os  alumnos con 
especial interese ou capacidades profundicen e progresen nos contidos. 

- Adaptacións na temporalización: flexibilizando os prazos de entrega de actividades , adicando máis ou menos tempo a cada unidade dependendo das 
dificultades atopadas , mediante videoconferencias de reforzo para aqueles alumnos que o precisen , ... 

- Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e  variados para tratar os mesmos contidos dende diferentes ópticas,  adaptándose ás 
necesidades dos alumnos de recuperar , repasar ou ampliar coñecementos . 

- Na avaliación: atendendo á situación dos alumnos , adaptanse o procemento ,  tipo e duración das  probas de avaliación . 
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10.4  Información e publicidade 

 

 

Información ó alumnado e ás familias 

Correo electrónico 

Drive compartido cos alumnos 

Videoconferencia semanal que se manten cos alumnos 

 

Publicidade 

 

Publicación na páxina web do centro 
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10.5  Metodoloxía e recursos didacticos  

 

 

Durante este periodo , seguiranse os principios metodolóxicos indicados na programación inicial de curso ,  se ben dado a suspensión das clases presencias , a mesma 

adaptarase a impartición de clases telemáticas . Iso implicará o emprego intensivo das novas tecnoloxias ( TIC )  : 

- Videoconferencias semanais cos alumnos a través de plataformas online ( SKYPE , WEBEX , .. ) para explicacións , titorización , dúbidas , consultas... 

- Comunicación habitual cos alumnos a través de email , wasap , teléfono,  .... 

- Envio de material didáctico a través de plataformas online como DRIVE ,   email  ( libros,  powerpoint , videos , enlaces webs , ... ) 

- Fomento da autoaprendizaxe dos alumnos , mediante o envio de material complementario e enlaces a páxinas webs  que dispoñen de documentación , videos 

e actividades resoltas , que permitirán a recuperación /reforzo  / ampliación dos coñecementos dependendo da situación en que se atope cada alumno  . 

- Entrega de actividades polos alumnos mediante email en documentos con formato electrónico . 

 

Os recursos e materiais empregados durante esta terceira avaliación ,  será subido o DRIVE compartido cos alumnos para a súa utilización polos mesmos . O mencio-

nado material , comprende libro , presentacións en powerpoint ,  videos  e enlaces a páxinas web ( con  documentación , videos  , actividades ,. ... ) .  

Cada luns  os alumnos terán a súa disposición unha axenda de traballo para esa semana  , con todo o material de estudo correspondente e as actividades que terán 

que resolver . Estas actividades terán que ser enviadas polos alumnos por email ó longo desa semana .  

Tanto o material como as actividades propostas serán variadas  , adaptadas, e de diversa  dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de RECUPE-

RACIÓN para os alumnos que teñen suspensas avaliacións anteriores ,  REFORZO para os alumnos que precisen fortalecer contidos, de AMPLIACIÓN para que os  

alumnos con especial interese ou capacidades profundicen e progresen nos contidos. 

 

 


