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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 

2 A RELACIÓN LABORAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 2. 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. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA2.10 - Identificáronse os órganos de representación das persoas 

traballadoras na empresa. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-

dementos de solución. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

Nº Unidade didáctica 

3 A SEGURIDADE SOCIAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se 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 esencial 

do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.  

NON SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da 

Seguridade Social. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA3.3 - Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización 
dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á em-

presa. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 
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▪ CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas da 
Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o 

cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ 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. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

Nº Unidade didáctica 

4 O TRABALLO EN EQUIPO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ 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 relacionadas co perfil de técnico en xestión administrativa e 

valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.  

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.2 - Determináronse as características do equipo de traballo 

eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.3 - Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a 

eficiencia e a eficacia do equipo de traballo. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación 
no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordi-

nar as tarefas. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos 

conflitos identificados no seo do equipo de traballo. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.6 - Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas 

no seo do equipo de traballo. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traba-
llo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación res-

ponsable e activa dos seus membros. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 
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Nº Unidade didáctica 

5 O PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 4. 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 

capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.  

SI SI 

 

PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación perma-
nente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás 

esixencias do proceso produtivo. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación e emprego 

noutros estados da Unión Europea. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade 
de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traba-

llo. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacio-

nados co perfil profesional de técnico en xestión administrativa. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiri-
das para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e se-
leccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha 

axeitada inserción laboral. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inser-
ción laboral para as persoas coa titulación de técnico en xestión ad-

ministrativa. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumen-

tos de procura de emprego. 

SI SI PE: Actividades e probas programadas a 

distancia. 

▪ CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores 

profesionais relacionados co título. 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES:  

Os indicados no subapartado 4.c) Axustar avaliación do apartado 4. Deseño de unidades didácticas; para as unidades didácticas 1 e 2, por ser as unidades impartidas presencialmente con carácter previo á situación COVID-19. Os 
outros criterios de avaliación correspondentes ao terceiro trimestre, se ben se consideran imprescindibles para adquirir as aprendizaxes mínimas do módulo, non serán imprescindibles para a adquirir a avaliación positiva, pero sí 

para complementar a nota do xeito que se indicará a continuación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

PARA A 1ª E 2ª AVALIACIÓN: 
Ao longo do módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado 

como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios: 

- As cualificacións do alumnado levaranse a cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos.  

- A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimáis entre 1 e 10, 

- Para aprobar, o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5 en cada una das avaliacións.  

- A nota do alumno en cada unha das avaliacións que legalmente están establecidas obterase da seguinte maneira:  

A) 20% corresponde a tarefas realizadas na clase, tales coma exercicios, supostos prácticos, busca de información e demáis actividades que se poidan plantexar na aula.  As actividades  propostas serán obrigatorias. Para 

acadar a avaliación positiva neste apartado, será imprescindible presentar as actividades e traballos escritos no plazo e na forma solicitada pola profesora.  
B) 80% corresponde á proba escrita ou exame de avaliación, que poderá consistir nunha ou varias probas teóricas e/ou prácticas sobre os contidos impartidos na correspondente avaliación. No caso de exame tipo test, por 

cada dúas respostas incorrectas restarase unha das correctas.  No caso de realizarse varias probas nunha mesma avaliación, será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado, 

facendose media a partir de 4. No caso de ter unha cualificación final inferior a 5 nas probas realizadas, isto suporá o suspenso na avaliación. 

Nestes dous apartados A e B, será necesario acadar como mínimo o 50% da valoración máxima de cada un para superar a avaliación. 

- A suma de A + B será a nota de avaliación. Como non pode haber decimáis, o redondeo, en caso de habelos, será da seguinte for ma: Decimal inferior a 5, desprezarase. Se o decimal é igual ou superior a 5, incrementarase ata o 

enteiro superior máis próximo, agás nos casos nos que non se chegue ó 5 (ex, un 4,5 en ningún caso suporá un aprobado).  

 

PARA O 3º TRIMESTRE: 
Durante o terceiro trimestre levaranse a cabo as actividades porgramadas de xeito telemático e a presentación das mesmas, en tempo e forma, será tida en conta para incrementar a nota final do módulo do xeito que se indica no 

apartado relativo á avaliación final de módulo. 
A presentación en tempo e forma conleva a súa entrega na data determinada polo docente  e de xeito completo, debendo quedar acreditado o carácter individual, auténtico e non copiado das mesmas. De verificarse que foron 

copiadas, a súa realización non se terá en conta, aplicándose este criterio a todas as persoas que presenten actividades manifestamente equivalentes.  

Sempre que se presenten as actividades de xeito correcto, obterase a máxima cualificación correspondente a este terceiro trimestre, é dicir o 100% da valoración correspondente ao mesmo segundo o seguinte apartado.   

O 100%  da cualificación deste terceiro trimestre repartirse do seguinte xeito entre as correspondentes unidades didácticas: 

- 30% Actividades restantes da UD 2 correspondentes aos CA arriba indicados. 

- 30% Actividades da UD3. 
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- 10% Actividades da UD4. 

- 30% Actividades da UD5. 

Dentro de cada Unidade, as distintas tarefas e actividades que as compoñen terán o mesmo peso. 

 

AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO: 

A cualificación acadada na avaliación final calcularase optando por unha das opcións seguintes,  habéndose de escoller sempre aquela que sexa máis positiva para a alumna ou alumno: 
1. Media aritmética das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación segundo os criterios establecidos para as mesmas. Será requisito indispensable para acadar a avaliación positiva final de módulo,  ter 

unha cualificación igual ou superior ao 5 en cada unha das avaliacións parciais. 
2. 1ª avaliación: 40% da nota final; 2ª avaliación: 40% da nota final; 3º trimestre: 20% da nota final. Será requisito indispensable para acadar a avaliación positiva final de módulo ter unha cualificación igual ou supe-

rior a 5 en cada unha das avaliacións parciais previas á situación COVID_19,  é dicir tanto na 1ª como na 2ª avaliación. 

3. Media aritmética das cualificacións obtidas nos tres trimestres, é dicir: 1ªavaliación: 50% da nota final; 2ª avaliación: 50% da nota final; 3ª trimestre: 50% da nota final. Será requisito indispensable para acadar a 

avaliación positiva final de módulo ter unha cualificación igual ou superior a 5 en cada unha das avaliacións parciais previas á situación COVID_19, é dicir tanto na 1ª como na 2ª avaliación 

 

Cando algún alumno ou alumna suspenda a 1ª e/ou a 2ª avaliación, terá que recuperar os contidos da mesma nunha proba ou sucesión de probas escritas de recuperación segundo se establece no apartado 6 deste documento. 

En ningún caso o feito de aprobar calquera das avaliacións parciais suporá o aprobado das demais, dado que estas teñen carácter eliminatorio. 

Cando se teña coñecemento de que o alumno ou alumna copiou nun exame, proba escrita, actividade ou tarefa, ou ben se dubide da orixinalidade dos traballos deste, ou ben un alumno non poida xustificar ou demostrar que é 

quen fixo un traballo, suspenderá dita proba e terá que presentarse ó exame final de recuperación.  

O/a alumno/a acadará a puntuación mínima esixida para superar o módulo profesional se obtén unha puntuación mínima de cinco en todas e cada unha das avaliacións.  

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

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. 

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

dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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 ▪ CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da formación como medio 

para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxen-

cia e risco laboral grave e inminente. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballa-
doras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da materni-

dade e a lactación, e de menores. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 

administrativo e financeiro. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballado-

ras en materia de prevención de riscos laborais.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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 técni-

co en xestión administrativa. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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

deles. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con 
especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relaciona-

dos co perfil profesional de técnico en xestión administrativa.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de 

traballo das persoas coa titulación de técnico en xestión administrativa.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA2.5 - Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 

simulado, relacionado co sector de actividade do título.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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 ámbitos e 

en todas as actividades da empresa. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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

borais. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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▪ CA3.3 - Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras 

na empresa en materia de prevención de riscos. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA3.6 - Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 

empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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

trativa. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

X  ▪ RA4. Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno 

laboral da titulación de técnico en xestión administrativa.  

▪ 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 re-

ducir as súas consecuencias no caso de materializarse.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axei-

tados ás situacións de risco atopadas. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso 

de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ 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 compo-

sición e o uso da caixa de urxencias. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

Nº Unidade didáctica 

2 A RELACIÓN LABORAL 

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 aplica-

ción do dereito do traballo. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse 

as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA2.5 - Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

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

que o integran. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Na programación establécese que  a posibilidade de recuperación ANTES DA TERCEIRA AVALIACIÓN queda á libre determinación da docente, criterio que só se aplicará con respecto ás avaliacións 1ª e 2ª dada a situación de excep-

cionalidade. Porén  fixéronse recuperacións en ámbalas dúas avaliacións que se desenvolveron de xeito satisfactorio neste curso, obtendo todo o alumnado do ciclo avaliacións positivas. Nestas probas de recuperación a nota 

máxima a obter polo alumnado será un 5. 

 

De facerse recuperacións  de contidos relativos a estas 1ª e 2ª avaliación, estas desenvolveranse mediante a realización de probas, tarefas e entrega de actividades por vía telemática en prazo e forma. Nestas probas escritas de 

recuperación que excepcionalmente se desenvolvan para facilitar o aprobado en xuño, a nota máxima a obter polo alumnado será un 5. 

 

No mes de Xuño, realizarase unha proba escrita de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron todos ou algúns dos contidos mínimos, esta proba poderá realizarse ben presencialmente se o permite a legalidade do 

momento ou ben telemáticamente de ser o máis recomendable. Dita proba consistirá nun exame teórico - práctico que permita avaliar aqueles contidos que o alumnado non foi quen de superar na avaliación correspondente.  

 

As probas de recuperación DESPOIS DO FIN DO TERCEIRO TRIMESTRE serán por unidades didácticas, sendo necesario obter unha puntuación mínima de 5 puntos en cada unha delas. O seu desenvolvemento realizarase presencial 
ou telemáticamente segundo as instruccións a recibir chegado o momento e acordes coa legalidade vixente. Cando un alumno/a non se poida presentar a un exame de avaliación ou non poida presentar as actividades, traballos, 
etc, previstos na data indicada, deberá recuperar dita parte en xuño.  No deseño das actividades de recuperación teranse en conta os distintos criterios de avaliación e o instrumento a usar será unha proba escrita en cada unha das 

unidades pendentes, salvo que a profesora considere necesario combinar dito instrumento coa realización do proxecto de prevención de r iscos e/ou proxecto de emprego. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aqueles alumnos que teñan perda do dereito a avaliación continua deberán realizar no mes de xuño unha serie de probas finais que serán definidas polo Departamento de FOL diferenciadas por resultados de aprendizaxe, o 
alumno deberá ter unha puntuación mínima de 5 puntos en todos e cada un dos resultados de aprendizaxe do módulo. A estes efectos considerase que os catro resultados de aprendizaxe da unidade formativa de prevención de 

riscos laborais, constitúen un único resultado. 

Esta proba única realizarase de xeito presencial ou telemático segundo correspondea conforme á legalidade vixente. 

Considerarase que o alumno perde o dereito á avaliación continua se suma 11 horas en faltas de asistencia non xustificadas. 

 

 

 

 



 

 

Páxina 11 de 11 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

No suposto de que algún alumno ou alumna non responda globalmente aos obxectivos programados, exporase na reunión do equipo docente do ciclo, a fin de que en consenso se tomen as medidas necesarias.   

As medidas que se están a adoptar ata o momento son, entre outras, as seguintes: 

- Posta á disposición do alumnado de videoclases tanto para resolución de dúbidas como para ampliación de contidos. 

- Envío de materiais audiovisuais e escritos. 

- Envío de tarefas de reforzo. 

 

 

 

 

 

 

 


