
 

 

Páxina 1 de 8 

 

Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES EDUARDO PONDAL 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0442 OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

ANTÍA PARGA GÓMEZ 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 8 

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

    . 
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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.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
Ao longo de todo o 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 individuali-

zado 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 ava liación, 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 av aliación. 

 

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. En ningún caso unha nota de avaliación (xade) inferior a 5 se redondeará ao aprobado (operará o truncamento).  

 
-AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO:A cualificación acadada na avaliación final calcurarase mediante a media aritmética das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. Será requisito indispensable para acadar a ava-

liación positiva final de módulo, ter unha calificación igual ou superior ao 5 en cada unha das avaliacións parciais. 

 

Cando algún alumno suspenda alguna avaliación, terá que recuperar os contidos da mesma nunha proba de recuperación segundo se establece no apartado 6 desta programación. 

En ningún caso o feito de aprobar calquera das avaliacións parciais suporá o aprobado das demáis, dado que estas teñen carácter eliminatorio.  
Cando se teña coñecemento de que o alumno copiou nun exame, 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. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

 

 ▪ RA1. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selec-

ción do persoal, e describe a documentación asociada. 

▪ CA1.1 - Describíronse os aspectos principais da organización das relacións 

laborais. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.2 - Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos 
humanos, así como as principais políticas de xestión do capital humano das or-

ganizacións. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

▪ CA1.3 - Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

Nº Unidade didáctica 

2 FORMACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS HUMANOS 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X       RA2. Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvol-
vemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documenta-

ción xerada. 

CA2.1 - Describíronse as características dos plans de formación continua, así como 

as dos plans de carreira do persoal. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA2.2 - Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación 

(manuais, listaxes, horarios e follas de control). 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA2.4 - Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función 

da súa contía e dos seus requisitos. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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Nº Unidade didáctica 

3 CONTRATOS LABORAIS 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA3. Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións 

da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral.  

CA3.1 - Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais estable-
cidas na Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e 

nos contratos. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA3.2 - Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contra-

tos laborais máis habituais segundo a normativa laboral.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA3.3 - Formalizáronse os contratos laborais. PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA3.5 - Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA3.8 - Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión 
e extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os 

elementos básicos da liquidación. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

Nº Unidade didáctica 

4 O SALARIO 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA4. Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do 
persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte 

a normativa. 

CA4.1 - Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e 

diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA4.2 - Distinguíronse os réximes da Seguridade Social.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA4.3 - Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións sala-

riais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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CA4.4 - Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións 

salariais e das situacións que máis comunmente as modifican.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA4.5 - Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.  PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA4.7 - Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de 

control. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

Nº Unidade didáctica 

5 CONTROL E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA5. Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade 

laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa.  

CA5.1 - Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás 

súas comunicacións internas. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA5.2 - Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial, 

incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.  

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA5.3 - Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado 

follas de cálculo e formatos de gráficos. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA5.4 - Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplica-

cións de procesamento de texto e presentacións. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 

CA5.6 - Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de 

persoal. 

PE. Actividades, tarefas ou probas programa-

das a distancia. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos con algún trimestre suspenso deberán presentarse ao exame final ordinario, no que se av aliarán todos os conceptos estudados durante cada un dos trimestres pendentes. Para a superación do módulo, a nota neste 
exame deberá ser de polo menos un 5 sobre 10 (sempre e cando a suma das notas da proba obxectiva de coñecemento, participación e intervención na clase e así como interese manifesto pola materia e a actitude e comporta-

mento adecuado  sexa de polo menos un 5 sobre 10).   

 
Tendo en conta que todos os contidos do módulo foron vistos de xeito presencial durante a 1ª e 2ª avaliación por tratarse dun módulo de 2º curso, e que se realizaron xa todas as probas de avaliación correspondentes aos mes-

mos, para facilitar a superación do mesmo para aquel alumnado que non acadara unha avaliación positiva nalgunha destas avaliacións, establécese o seguinte procedemento excepcional de recuperación: 

 
- 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. A presentación en tempo e forma conleva a súa entrega na data de-

terminada polo docente  e de xeito completo, debendo quedar acreditado o carácter individual, auténtico e non copiado das mesmas.  
- 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 demos-

trar que é quen fixo un traballo, suspenderá dita proba. 

- As probas de recuperación agruparanse por bloques dos contidos non superados, sendo necesario obter unha puntuación mínima de 5 puntos en cada un deles. O seu desenvolvemento realizarase presencial ou tele-

máticamente segundo as instruccións a recibir chegado o momento e acordes coa legalidade vixente. 

 

 

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 pola docente 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. 

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

Considerarase que o alumno perde o dereito á avaliación continua se suma 13 horas en faltas de asistencia non xustificadas. 
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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 

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 disposicion do alumnado de videoclases tanto para resolución de dúbidas como para ampliación de contidos. 

- Envío de tarefas de reforzo. 

 

 

 

 

 

 

 


