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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 

1 Dereito do Traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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 prin-
cipios de aplicación do S 80 

 dereito do traballo. 

Si non PE.1 - Requisitos da relación laboral . 

Dereitos e deberes laborais básicos .Fontes 

do dereito laboral e principios de aplicación . 

 CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen 
nas relacións laborais. 

no non PE.2 - Organismos públicos  

(administrativos e xudiciais) que interveñen 

nas relacións laborais 

 

Nº Unidade didáctica 

2 O contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de 
traballo. 

non Non PE.1 - Requisitos do contrato . Elementos 
obrigatorios 

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

Si Non PE.2 - Modalidades de contrato de 
traballo 

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

Non Non PE.3 - Dereitos e deberes derivados de 
cada modalidade contractual 

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

si Non PE.4 - Interpretación do convenio colecti-
vo 
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habituais no sector profesional relacionado co título de 

técnico en xestión administrativa. 

aplicable ao ámbito profesional da titula-
ción de técnico en instalacións de 

telecomunicacións. 

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

non Non PE.5 - Novos contornos de organización 
do traballo: Flexibilidade interna e externa 

 

Nº Unidade didáctica 

3 A xornada laboral 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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. 

Non non  PE.1 - Dereitos e deberes en 
materia de xornada e horarios , permisos 
e descansos 

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 
xestión administrativa. 

Si Non PE.2 - Interpretación do convenio colecti-
vo aplicable ao ámbito profesional da 
titulación . 

 

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para 
a conciliación da vida  laboral e familiar, e para a igualdade efecti-
va entre homes e mulleres. 

non Non PE.3 - Medidas para a conciliación e a 

igualdade entre xéneros. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 O salario 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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. 

non 

 

Non PE.1 - Dereitos e deberes en materia 
salarial . tipos de salario .SMI . FOGASA 

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

si non PE.2 - Interpretación do convenio colecti-
vo aplicable ao ámbito profesional da 
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habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en 
xestión administrativa. 

titulación. 
. 

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os princi-
pais elementos que o integran. 

si non PE.3 - Nómina . 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Modificación , suspensión e extinción do contrato 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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. 

Si Non PE.1 - Modificación, suspensión e extin-
ción do contrato 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 xestión administrativa 

Non Non PE.2 - Interpretación convenio colectivo 
aplicable ao ámbito profesional da titula-
ción de técnico en instalacións de teleco-
municacións. 

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

Si Non PE.3 - Formas de reclamación . Finiquito 
de 

liquidación . 

 

Nº Unidade didáctica 

7 A seguridade social 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da 
Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica 
as clases de prestacións. 

CA3.1 Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esen-
cial do estado social e para a mellora da calidade de vida da ci-
dadanía 

non Non PE.1 - Orixe e evolución da Seg. Social. 

Funcións e caracteríticas . 

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da 
Seguridade Social. 

si non PE.2 - Estrutura do sistema de Segurida-
de Social: rexímenes e sistema contributi-
vo e 
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non contributivo 

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotiza-
ción dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela 
e á empresa 

non non PE.3 - Nóminas . Aportacións de 

traballadore e empresario 

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da 
Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e reali-
zouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos 

prácticos 

si Non PE.4 - IT ,maternidade e paternidade , IP , 

xubilación , prestacións por supervivencia 

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desem-
prego en supostos prácticos S 20 
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha 
prestación por desemprego 
de nivel contributivo básico. 

si non PE.5 - Prestación por desemprego 

 

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

 

MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR AVALIACION POSITIVA : 

 

Os mínimos son os indicados en cada unidade didáctica 

 

 -Identificáronse os dereitos e obrigas dos traballadores/as 

 -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. 

 -Realizouse o cálculo de finiquito.  

-Identificáronse as medidas de conflito colectivo 

 -Valoráronse as vantaxes e inconvenientes do traballo en equipo -Identificáronse as principais prestacións da seguridade social (IT, maternidade, paternidade, IP, 
xubilación e desemprego) 

 -Identificáronse e clasificáronse as situacións de risco máis habituais no ámbito de traballo relacionado coa súa profesión asociando as técnicas xerais de actuación en 
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función das mesmas. 

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

-Describiuse o procedemento de actuación ante unha emerxencia e protocolo de primeiros auxilios.  

-Elaborouse un curriculum vitae e carta de presentación  

-Describiuse a actuación máis adecuada ante unha entrevista de traballo 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  :  

Os criterios de cualificación utilizados seguindo as instrucións de 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, serán os seguintes:  

- A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do 
curso. 

-  Así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 
463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

 

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

 

Alumnado que non teña aprobada a primeira e ou a segunda avaliación, deberá recuperar as mesmas mediante a realización obligatoria de actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes propostas desde a declaración do estado de alarma. Ó longo deste terceiro trimestre, realizarase un repaso da materia 
impartida no periodo setembro-marzo  ( 2 primeiras avaliacións). Os alumnos recibirán un correo electrónico o inicio do horario de clase habitual coas tarefas a 
desenvolver durante ese tempo de clase e que deberán remitir o docente axuntándoo por correo electrónico no prazo máximo dunha semana, do mesmo xeito o 
docente tamén subirá a proposta de actividades o drive da asignatura.  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  

 

O profesor poderá preguntar o alumno durante sesións telématicas sobre a execución das tarefas para constatar a comprensión e autoría das tarefas entregadas, en 
caso de non poder constarse, ou por negativa do alumno, o docente poderá considerar estas actividades como non resoltas correctamente. 

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 
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ACTIVIDADES  , corresponderalle a estes exames online . 

 

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  estructurase 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 . 

 

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 período 
setembro-marzo ( 2  primeiras avaliacións ) . Os alumnos terán que ir enviando resoltas as actividades que o profesor envía o inicio das sesións de clase.  Debido a que 
non temos alumnos coa asignatura pendente se realizarán principalmente tarefas de ampliación de contidos. 

 

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 ningún 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 : 
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- 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 ata 9:  incrementase 1.5 puntos na media anterior 

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

 

En aplicación  destas regras , ningún 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 prevé a realización de exames ou probas , ben 
sexa de xeito presencial ben sexa telemáticamente . 

 

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 .  En caso de non haber alumnos suspensos, se proporán 
unha serie de traballos e tarefas específicas dos contidos a avaliar,  o docente poderá empregar todos os métodos o seu alcance para coñecer o grado de consecución 
e coñecemento do alumno na materia. 

 

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 .  

 

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

 

      -      Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  
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      -      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 aplicación  destas regras , ningún 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 

6 Representación na empresa e negociación Colectiva 

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. 

PE.1 - Competencias e garantias dos 
representantes dos traballadores 

  CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable  ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sec-
tor profesional relacionado co título de técnico en xestión administrativa. 

PE.2 - Interpretación do convenio colecti-
vo aplicable ao ámbito profesional da 
titulación. 

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

PE.3 - Representación dos traballadoras 
na empresa.Sindicatos e asociacións 

empresariais. 

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

PE.4 - Folga e peche patronal. 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Os equipos de traballo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo rela-
cionadas co perfil de técnico en xestión administrativa e valoráronse as 
súas vantaxes sobre o traballo individual. 

PE.1 - Diferenciación entre grupo e equi-
pode traballo. Vantaxes e os inconvenien-
tes do traballo de equipo 

  CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fron-
te ás dos equipos ineficaces. 

PE.2 - Características dos quipos de tra-
ballo eficaces e eficientes 

  CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficien-
cia e a eficacia do equipo de traballo. 

PE.3 - Roles nos equipos de traballo. 
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  CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no 
equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tare-
fas. 

PE.4 - Tipos de comunicación . Comuni-
cación formal e informal . 

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

PE.5 - Modalidades de resolución dos 
conflictos 

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

PE.6 - Tipos de negociación 

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

PE.7 - Características dos quipos de tra-
ballo eficaces e eficientes. 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Os conflictos e a sua resolución 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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

PE.1 - Etapas na resolución de conflictos. 

Modalidades de resolución dos conflictos 

 

Nº Unidade didáctica 

10 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. 

CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capa-
cidades que permitan a toma de decisións profesionais. 

PE.1 - Actitudes necesarias na búsqueda 
de emprego 

    CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como 
factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do pro-
ceso produtivo. 

PE.2 - Distintas modalidades de forma-
ción :académica , continua , ocupacional 

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

PE.3 - Europass . Rede EURES . CV 

europeo 

    CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de opor- PE.4 - Prexuicios sexistas no mercado 
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tunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo laboral 

    CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co 
perfil profesional  de técnico en xestión administrativa 

PE.5 - Etapas dun proceso de selección. 
Elaboración dun itinerario profesional 

 

Nº Unidade didáctica 

11 Traballo e saude 

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. 

PE.1 - Conceptos básicos de seguridade 
e saúde laboral.Relación entre traballo e 
saúde. Influencia das condicións de traba-
llo sobre a saúde. 

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

PE.2 - Principios da acción preventiva . 

Técnicas de prevención 

    CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como me-
dio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

PE.3 - Dereitos e das obrigas das persoas 
traballadoras e empresarias en preven-
ción de riscos laborais. 

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

PE.4 - Actuacións no desenvolvemento 
do traballo para evitar as situacións de 
risco no seu contorno laboral 

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

PE.5 - Protección de persoas traballado-
ras especialmente sensibles a determina-
dos riscos. 

    CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sec-
tor administrativo e financeiro 

PE.6 - Dereitos e das obrigas das persoas 
traballadoras e empresarias en preven-
ción de riscos laborais. 

    CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballa-
doras en materia de prevención de riscos laborais. 

PE.7 - Repercusións e consecuencias dos 

accidentes laborais 

 

Nº Unidade didáctica 

12 Estudo dos riscos na Empresa 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  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 administrativo e financeiro. 

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico en xestión administrativa 

PE.1 - Factores de risco ligados a 

condicións de seguridade 

  RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico en xestión administrativa. 

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos 
derivados deles. 

PE.2 - Factores de risco ligados a facto-
res ambientais, ergonómicos e psicoso-
ciais. 

    CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con 
especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, rela-
cionados co perfil profesional de técnico en xestión administrativa 

PE.3 - Accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais : conceptos e 

diferencias 

    CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de 
traballo das persoas coa titulación de técnico en xestión administrativa 

PE.4 - Riscos específicos no sector das 

instalacións de telecomunicacións 

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

PE.5 - Avaliación dos riscos atopados en 
situacións potenciais de traballo no sector 
das instalacións de telecomunicacións 

    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. 

PE.6 - Medidas de prevención e protec-
ción individual e colectiva. 

    CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade 
de diversos tipos. 

PE.7 - Significado e alcance da sinaliza-
ción de seguridade de diversos tipo 

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

PE.8 - Tipos de equipos de protección 
individual . 

 

Nº Unidade didáctica 

13 Xestión da prevención 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  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 ámbi-
tos e en todas as actividades da empresa 

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 

PE.2 - Distintas modalidades de 

organización da prevención 
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riscos laborais. 

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

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. 

PE.4 - Organismos estatais e autonómi-
cos relacionados coa prevención de ris-
cos 

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

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 ca-
daquén. 

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 en xestión admi-
nistrativa. 

PE.8 - Plan de emerxencia e de evacua-
ción en contornos de traballo. 

    CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pe-
quena ou mediana empresa do sector de actividade do título. 

PE.8 - Plan de emerxencia e de evacua-
ción en contornos de traballo. 

 

Nº Unidade didáctica 

14 Primeiros Auxilios 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no 
contorno laboral da titulación de técnico en xestión administrativa. 

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. PE.1 - Actuacións e comportamentos 
responsables en situacións de emerxen-
cias e primeiros auxilios 

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

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. 

PE.3 - Hemorraxias ,queimaduras , feri-
das , RCP . 

 



 

 

Páxina 15 de 18 

 

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 , así 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 . 

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 didácticas das dúas primeiras avaliacións indicadas na  programación inicial 
de curso. 

 

O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior, para aprobar o módulo.  

 

Ao alumnado que no supere algunha avaliación ou teña o módulo pendente, se lle dará as orientacións e apoios necesarios para que o superen tendo en conta para 
iso, os contidos mínimos esixibles e os seus criterios de avaliación asociados. Os alumnos que durante o curso non superen as distintas avaliacións ou requiran algún 
reforzo, por observarse algún problema no aprendizaxe, se lles facilitarán actividades de recuperación e reforzo que poderán consistir en: 

 - Resolución de cuestionarios, exercicios prácticos, . sobre aqueles aspectos nos que se detectaran maiores deficiencias. 

 - Resolución de dúbidas .  

 - Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno non dedicou o suficiente tempo ou esforzo.  

 - Realización dunha proba escrita sobre os contidos da avaliación non superada. 
 

 

 

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 , no drive figurarán as tarefas específicas para este alumnado ( 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 
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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 que durante as sesións habituais de clase o profesor envía por correo electrónico (que sube tamén o 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 didácticas das dúas primeiras 
avaliacións indicadas na  programación inicial de curso .  As tarefas son variadas , adaptadas á diversidade dos alumnos e de diversa dificultade .  

 

Para a profundización e ampliación dos coñecementos adquiridos , subministrarase 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. Información e Publicidade 

 

Información ó alumnado e ás familias 

Correo electrónico 

Drive compartido cos alumnos 

Videoconferencias que se manteñen cos alumnos 

 

Publicidade 

 

Publicación na páxina web do centro 

 


