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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 MP0459_22: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO 

Nº Unidade didáctica 

9 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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. 

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

SI SI LC.1 - Causas e efectos da modificación, 
suspensión e extinción do contrato de traba-

llo 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A SEGURIDADE SOCIAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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. 

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a 
conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva en-
tre homes e mulleres. 

SI SI LC.1 - Medidas de conciliación laboral 

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

 CA3.1 - Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial 
do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

SI SI TO.1 - Seguridade Social e Estado social 

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

 CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de 
seguridade social. 

SI NON LC.2 - Estrutura e funcionamento da Seguri-
dade Social 
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 RA3 -  Determina a acción protectora do sistema da seguridade 
social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de pres-
tacións. 

 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. 

SI NON PE.2 - Prestacións contributivas da Seguridade 
Social 

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

 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 NON PE.3 - Prestación por desemprego 

 

Nº Unidade didáctica 

11 REPRESENTACIÓN NA EMPRESA E NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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. 

 CA2.6 - 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 
electromecánica de vehículos automóbiles. 

SI SI LC.1 - Contido do convenio colectivo aplica-
ble. 

 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. 

SI SI LC.2 - Órganos de representación dos traba-
lladores 

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

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-
dementos de solución. 

SI SI LC.3 - Conflitos colectivos 
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Nº Unidade didáctica 

12 OS EQUIPOS DE TRABALLO 

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 electromecánica de ve-
hículos automóbiles e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo 
individual. 

SI NON PE.1 - Equipos de traballo no sector 

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

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

SI NON PE.2 - Eficacia dos equipos 

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

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

SI NON LC.1 - Roles dentro do equipo 

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

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

SI NON LC.2 - Dinámicas de grupo 

 

Nº Unidade didáctica 

13 OS CONFLITOS E A SÚA RESOLUCIÓN 

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. 

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

SI NON LC.1 - Dinámicas de grupo 

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

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

SI NON LC.2 - Dinámicas de grupo 
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 RA1 -  Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes 
que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 

 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 NON LC.3 - Dinámicas de grupo 

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

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-
dementos de solución. 

SI NON PE.1 - Medidas de solución dos conflitos 

 

Nº Unidade didáctica 

14 O MERCADO DE TRABALLO E A BUSCA DE EMPREGO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas 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 NON TO.1 - A propia imaxe 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 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 NON TO.2 - Mundo educativo 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

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

SI NON TO.3 - Mundo educativo 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

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

SI NON TO.4 - Mundo laboral 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacio-
nados co perfil profesional de técnico en electromecánica de vehícu-
los automóbiles. 

SI NON LC.1 - Mundo laboral 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 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 NON PE.1 - Mundo laboral 
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 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inser-
ción laboral para as persoas coa titulación de técnico en electrome-
cánica de vehículos automóbiles 

SI NON LC.2 - Fontes de emprego e inserción laboral 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumen-
tos de procura de emprego. 

SI NON LC.3 - Elaboración de curriculum vitae 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternati-
vas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores 
profesionais relacionados co título. 

SI NON LC.4 - Entrevista de traballo 

 

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

Para alcanzar a avaliación positiva será preciso acadar unha puntuación mínima de 5 puntos. Os mínimos esixibles son os que veñen recollidos en cada unidade de traballo. 

 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 

 PROBAS ESCRITAS realizadas antes da suspensión das clases presenciais: 60% 

 TRABALLOS E ACTIVIDADES realizados antes da suspensión das clases presenciais: 30% 

 TRABALLO E PARTICIPACIÓN NA AULA: 10% 

 

Ademais, todas as actividades e exercicios realizados desde o 16 de marzo ata o final do curso servirán para recuperar materia (o alumnado que teña algunha avaliación suspensa) e para subir nota (a nota resultante dos tres 
puntos anteriores poderá incrementarse ata 2 puntos). En ningún caso, se baixará nota por todo o realizado desde o 16 de marzo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 MP0459_12: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Nº Unidade didáctica 

1 TRABALLO E SAÚDE 

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 empresa-
rias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

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

PE.1 - Relación entre traballo e saúde 

X   RA1 -  Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresa-
rias 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.2 - Principios da acción preventiva 

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

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

TO.1 - Información e formación como medio 
de eliminación ou redución dos riscos laborais 

a través de exemplos 

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

 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. 

TO.2 - Traballadores especialmente sensibles 
e medidas de protección para eles 

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

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
do transporte e mantemento de vehículos. 

LC.1 - Dereitos á vixilancia e protección da 
saúde no sector 

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

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

TO.3 -Inconvenientes e consecuencias do 
incumprimento das obrigas en materia de 

prevención 
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Nº Unidade didáctica 

2 ESTUDO DOS RISCOS NA EMPRESA 

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 empresa-
rias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxen-
cia e risco laboral grave e inminente. 

PE.1 - Risco laboral grave e inminente 

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 do transporte e mantemento de vehículos. 

 CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

PE.2 - Factores de risco laboral 

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 do transporte e mantemento de vehículos. 

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

PE.3 - Clasificación de factores de risco laboral 

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 do transporte e mantemento de vehículos. 

 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 electromecánica de vehículos automó-
biles. 

PE.4 - Identificación dos danos laborais 

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 do transporte e mantemento de vehículos. 

 CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de técnico en electromecánica de vehículos 
automóbiles. 

PE.5 - Identificación dos factores de risco no 
sector 

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 do transporte e mantemento de vehículos. 

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

PE.6 - Avaliación dos riscos do meu taller 
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Nº Unidade didáctica 

3 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. 

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

PE.1 - Modalidades de organización da pre-
vención 

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

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

PE.2 - Representación das persoas traballado-
ras en materia de prevención 

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

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

PE.3 - Organismos públicos con competencias 
en materia de prevención 

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

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

TO.2 - Importancia do plan de prevención 

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

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

PE.4 - Responsabilidades en materia de 
prevención dentro da empresa. 

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

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

PE.5 - Contido do plan de prevención 

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

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

LC.1 - Elaboración dun plan de emerxencia 

X   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 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.6 - Distintas técnicas e medidas de preven-
ción e protección 

X   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

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

PE.7 - Distintos tipos de sinalización 

X   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

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

LC.2 - EPIs 

 



 

 

Páxina 10 de 14 

 

Nº Unidade didáctica 

4 PRIMEIROS AUXILIOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

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

LC.1 – Técnicas de clasificación de persoas 
feridas 

X   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 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. 

LC.2 – Técnicas básicas de primeiros auxilios 

 

 

 MP0459_22: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO 

Nº Unidade didáctica 

5 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. 

PE.1 - Dereito do Traballo: ámbito de aplica-
ción, fontes e principios de aplicación 

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

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

PE.2 - Organismos que interveñen nas rela-
cións laborais 

 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. 

TO.1 - Dereitos e obrigas na relación laboral 

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

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mu-
lleres. 

TO.2 - Conciliación da vida laboral e familiar 
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 X  RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportu-
nidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 

TO.3 - Igualdade de oportunidades. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 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. 

 CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. PE.1 - Elementos esenciais do contrato de 
traballo 

 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 identificá-
ronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

PE.2 - Modalidades de contratos de traballo: 
determinación da máis adecuada a cada 

situación 

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

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

PE.3 - Novos contornos de traballo. 

 

Nº Unidade didáctica 

7 A XORNADA LABORAL E 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. 

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a concilia-
ción da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mu-
lleres. 

LC.1 - Medidas de conciliación laboral 

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

 CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elemen-
tos que o integran. 

LC.2 – Contido do recibo de salarios 
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Nº Unidade didáctica 

8 A NÓMINA 

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. 

 CA2.6 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colec-
tivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profe-
sional relacionado co título de técnico en electromecánica de vehículos auto-
móbiles. 

LC.1 - Análise das condicións de traballo no 
convenio aplicable. 

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

 CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elemen-
tos que o integran. 

LC.2 - Elementos da nómina. 

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

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

LC.3 - Bases de cotización. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Durante o curso realizáronse probas de recuperación para aqueles alumnos que non conseguiron alcanzar os mínimos esixidos en cada unha das avaliacións. Co obxectivo de que non perdan o ritmo da materia ou se desmotiven, 
realizáronse probas de recuperación similares ás realizadas en primeiro lugar, que permitiron ao profesor comprobar a evolución dos alumnos e o seu dominio dos contidos básicos xa tratados.  

 

A recuperación durante o terceiro trimestre das avaliacións que queden pendentes para o alumnado, realizarase propoñendo actividades e exercicios de recuperación que redunden sobre o explicado durante as dúas primeiras 
avaliacións. Fixarase un prazo de entrega, en función da súa dificultade, e o profesor comunicará ao alumno as áreas que foron obxecto de recuperación e as que seguen pendentes. Se non se superan durante esta terceira avalia-
ción terán que recuperarse mediante a oportuna proba de avaliación a realizar ao rematar o curso. 

 

Por outra banda, tamén se realizarán actividades de repaso para o alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, así como actividades de ampliación de contidos, que servirán para subir nota. 

 

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

O sistema de avaliación para aqueles alumnos que perderan o dereito de avaliación continua consistirá en realizar unha proba escrita extraordinaria cando determine a Xefatura de Estudos do Centro. Dita proba estará referida ós 
mínimos esixibles recollidos neste documento. A súa estrutura coincidirá coa das realizadas ó longo das dúas primeiras avaliacións. A valoración máxima será de 10  puntos e deberase obter un mínimo de 5 puntos para conside-
rarse superada. 
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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 

Ademais do xa referido na programación do curso no referente ás medidas de atención á diversidade, nesta terceira avaliación teranse en conta as posibles dificultades de conectividade do alumnado. En principio, non hai ningún 
alumno que indique que non ten conectividade, pero no caso de que haxa algún tipo de problema coas conexións e comunicacións, flexibilizaranse os prazos de entrega e buscaranse alternativas para facilitar o traballo do alum-
nado. 

 

Ao alumnado ao que lle custe máis alcanzar os mínimos esixidos e que, de non realizar algún tipo de intervención é probable que non os alcancen, buscarase adaptarlle as actividades do seguinte xeito: 

 Proporcionándolle esquemas ou resumos moi básicos cos mínimos que se van a esixir sobre a materia, para que lles resulte máis sinxelo asimilala. 

 Dándolle exercicios e actividades que reforcen os contidos nos que presentan máis dificultades.  
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

MP0043_22: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO 

Nº Unidade didáctica 

4 O DEREITO DO TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

5 O CONTRATO DE TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e 
identificáronse as medidas de fomento da contratación para deter-
minados colectivos 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 frigoríficas e de climatización. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

6 XORNADA LABORAL E RETRIBUCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA2.14 - Entenderonse os límites relativos ás horas de descanso e 
traballo 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a 
conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva en-
tre homes e mulleres. 

SI SI REALIZACIÓN SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

7 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das rela-
cións 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.12 - Identificáronse as características definitorias dos novos 
contornos de organización do traballo. 

NON NON  

 

Nº Unidade didáctica 

8 SINDICACIÓN E NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-
dementos de solución. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.15 - Analizouse o contido de distintos convenios colectivos SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

9 SEGURIDADE SOCIAL E DESEMPREGO 

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 de 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de 
seguridade social. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA3.6 - Distinguíronse prestacións contributivas e non contributivas SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

10 EQUIPOS DE TRABALLO. XESTIÓN DO CONFLITO 

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 eficien-
tes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.. 

 CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de 
traballo relacionadas co perfil de técnico  instalacións frigoríficas e 
de climatización e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo in-
dividual. 

NON 

 

NON 

 

 

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

NON NON  

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

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

NON NON  

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

NON NON  

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

NON NON  

 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. 

NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

11 TRAXECTORIA LABORAL E PROFESIONAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas 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 NON  

 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 NON  

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

SI NON  

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

SI NON  

 CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacio-
nados co perfil profesional de técnico en instalacións frigoríficas e de 
climatización.. 

SI NON  
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 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 NON  

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

12 Busca activa de emprego 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inser-
ción laboral para as persoas coa titulación de técnico en  instalacións 
frigoríficas e de climatización. 

SI NON  

 CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumen-
tos de procura de emprego. 

SI NON  

 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: 

Consistirán na identificación das definicións, tipos, modalidades e características fundamentais dos contidos das unidades didácticas que poderán desenvolverse neste trimestre de 
xeito moi superficial e serán as seguintes: 

 DEREITO LABORAL (0,2 puntos) 

 O CONTRATO DE TRABALLO (0,2 puntos) 

 A XORNADA E O SALARIO (0,2 puntos) 

 A MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL (0,2 puntos) 

 A SINDICACIÓN COLECTIVA (0,2 puntos) 

 A SEGURIDADE SOCIAL  (0,2 puntos) 

Os criterios de avaliación marcados con un NON, no apartado correspondente a “desenvolveranse neste curso”,  teñen relación con algúns dos contidos do módulo de EIE que os 
alumnos verán en 2º curso 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A correcta realización das tarefas e/ou a batería de test que se propoñen sobres os contidos que non puideron impartirse de forma presencial durante o terceiro trimestre, suporá un 
incremento de nota sobre a media obtida nos anteriores avaliacións dun punto, ca porcentaxe de 0,2 puntos en cada unidade. 

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a media das cualificacións obtidas na 1ª e na 2ª avaliación ou nas actividades de recuperación superadas mais a suma das actividades das unidades vistas 
no terceiro trimestre ata un máximo dun punto. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

MP0043_12: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Nº Unidade didáctica 

1 FUNDAMENTOS DE SEGURIDADE 

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 empresa-
rias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxen-
cia e risco laboral grave e inminente. 

 CA1.4.1 - Comprendeuse o concepto de risco laboral grave e inminente 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
das industrias instaladoras de frío e climatización.  

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballado-
ras en materia de prevención de riscos laborais. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 

Nº Unidade didáctica 

2 RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN 

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 da fabricación mecánica. 

 CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico en instalacións frigoríficas e de climatización. 

 CA2.1.1 - Entendeuse o concepto de condición de traballo con significación 
para a prevención 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 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 instalacións frigoríficas e de climatiza-
ción. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de técnico en instalacións frigoríficas e de 
climatización. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

     CA2.5.1 - Entendeuse o concepto de avaliación de riscos 

CA2.5.2 - Realizouse unha avaliación de riscos do seu taller conforme ao méto-
do FINE 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

3 XESTIÓN DA PREVENCIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

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 ámbitos e 
en todas as actividades da empresa. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo 
relacionado co sector profesional da titulación de técnico en instalacións frigo-
ríficas e de climatización. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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 X  RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en soldadura e caldeiraría. 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  6 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test ou de verdadeiro/falso  sobre os factores de prevención, os riscos xerais e a súa avaliación, os 
danos laborais,  

 

 SEGUNDA AVALIACIÓN:  8 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test ou de verdadeiro/falso  sobre as modalidades de organización da prevención, a representación 
dos traballadores na empresa, os organismos públicos implicados en materia preventiva e a realización dun plan de prevención dunha empresa do sector do ciclo deter-
minando as medidas de prevención, protección e emerxencias necesarias.  

 

      NON INDICO DATA LÍMITE DE ENTREGA DAS TAREFAS XA QUE ALGÚNS ALUMNOS MANIFESTAN QUE TEÑEN DIFICULTADES PARA CONECTARSE  

 

      AVALIACIÓN DAS TAREFAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN:  teñen de prazo ata o 15 de xuño cos seguintes criterios: 

- Se algún alumno non presentara as tarefas de reforzo ou repaso ou non acadara unha puntuación superior a 5, poderá facer unha proba teórico-práctica sobre os conti-
dos de cada avaliación para poder recuperar. Esta proba será presencial ou telemática en función da situación sanitaria no momento. 

- A data desta proba será publicada na web do instituto e será comunicada os alumnos persoalmente. 
 

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

HAI 2 ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á AVALICIÓN CONTINUA , puxémonos en contacto con eles para que puideran facer as actividades de recuperación e teñan a posibilidade de  

facer unha proba teórico-práctica sobre os contidos de cada avaliación para poder recuperar. Esta proba será presencial ou telemática en función da situación sanitaria no momento. 

A data desta proba será publicada na web do instituto e será comunicada os alumnos persoalmente. 
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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 

Se algún alumno non acadase os obxectivos xerais do módulo falarase na reunión de avaliación final e tomarase a decisión conxuntamente co equipo docente.  

Teñen todo o material na aula virtual do centro, ca que xa traballaron os dous primeiros trimestres, unha aula classroom con todos os contidos, google drive e o meu correo electróni-
co para resolver todo tipo de dúbidas. 

Tamén pódense facer tutoriais, resumes, infografías,... para aqueles alumnos que poidan presentar maiores dificultades a hora de acadar os obxectivos xerais do módulo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMIMA03 MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0956 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

FÁTIMA ISABEL BARREIRO MARTÍNEZ 

 

 

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

MP0956_22: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO 

Nº Unidade didáctica 

4 O DEREITO DO TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

5 O CONTRATO DE TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e 
identificáronse as medidas de fomento da contratación para deter-
minados colectivos 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 
mantemento electromecánico. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 

Nº Unidade didáctica 

6 XORNADA LABORAL E RETRIBUCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA2.14 - Entenderonse os límites relativos ás horas de descanso e 
traballo 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a 
conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva en-
tre homes e mulleres. 

SI SI REALIZACIÓN SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

7 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das rela-
cións 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.12 - Identificáronse as características definitorias dos novos 
contornos de organización do traballo. 

NON NON  

 

Nº Unidade didáctica 

8 SINDICACIÓN E NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-
dementos de solución. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.15 - Analizouse o contido de distintos convenios colectivos SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

9 SEGURIDADE SOCIAL E DESEMPREGO 

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 de 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de 
seguridade social. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA3.6 - Distinguíronse prestacións contributivas e non contributivas SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

10 EQUIPOS DE TRABALLO. XESTIÓN DO CONFLITO 

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 eficien-
tes 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 mantemento electro-
mecánico e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. 

NON 

 

NON 

 

 

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

NON NON  

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

NON NON  

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

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

NON NON  

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

NON NON  

 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. 

NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

11 TRAXECTORIA LABORAL E PROFESIONAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas 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 NON  

 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 NON  

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

SI NON  

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

SI NON  

 CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacio-
nados co perfil profesional de técnico en mantemento electromecá-
nico 

SI NON  

 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 NON  



 

 

Páxina 7 de 14 

 

Nº Unidade didáctica 

12 Busca activa de emprego 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

 CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inser-
ción laboral para as persoas coa titulación de técnico en mantemen-
to electromecánico 

SI NON  

 CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumen-
tos de procura de emprego. 

SI NON  

 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: 

Consistirán na identificación das definicións, tipos, modalidades e características fundamentais dos contidos das unidades didácticas que poderán desenvolverse neste trimestre de 
xeito moi superficial e serán as seguintes: 

 O DEREITO LABORAL (0,2 puntos) 

 O CONTRATO DE TRABALLO (0,2 puntos) 

 A XORNADA E O SALARIO (0,2 puntos) 

 A MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL (0,2 puntos) 

 A SINDICACIÓN COLECTIVA (0,2 puntos) 

 A SEGURIDADE SOCIAL  (0,2 puntos) 

Os criterios de avaliación marcados con un NON, no apartado correspondente a “desenvolveranse neste curso”,  teñen relación con algúns dos contidos do módulo de EIE que os  
alumnos verán en 2º curso. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A correcta realización das tarefas e/ou a batería de test que se propoñen sobres os contidos que non puideron impartirse de forma presencial durante o terceiro trimestre, suporá un 
incremento de nota sobre a media obtida nos anteriores avaliacións dun punto, ca porcentaxe de 0,2 puntos en cada unidade. 

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a media das cualificacións obtidas na 1ª e na 2ª avaliación ou nas actividades de recuperación superadas mais a suma das actividades das unidades vistas 
no terceiro trimestre ata un máximo dun punto. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

MP0956_12: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Nº Unidade didáctica 

1 FUNDAMENTOS DE SEGURIDADE 

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 empresa-
rias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxen-
cia e risco laboral grave e inminente. 

 CA1.4.1 - Comprendeuse o concepto de risco laboral grave e inminente 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
dos servizos relacionados co mantemento electromecánico. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballado-
ras en materia de prevención de riscos laborais. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 

Nº Unidade didáctica 

2 RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN 

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 da fabricación mecánica. 

 CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico en mantemento electromecánico. 

CA2.1.1 - Entendeuse o concepto de condición de traballo con significación pa-
ra a prevención 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 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 mantemento electromecánico. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de técnico en mantemento electromecáni-
co. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

     CA2.5.1 - Entendeuse o concepto de avaliación de riscos 

CA2.5.2 - Realizouse unha avaliación de riscos do seu taller conforme ao méto-
do FINE 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

3 XESTIÓN DA PREVENCIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

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 ámbitos e 
en todas as actividades da empresa. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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 X  RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en soldadura e caldeiraría. 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  4 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test ou de verdadeiro/falso  sobre os factores de prevención, os riscos xerais e a súa avaliación, os 
danos laborais,  

 

 SEGUNDA AVALIACIÓN:  6 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test ou de verdadeiro/falso  sobre as modalidades de organización da prevención, a representación 
dos traballadores na empresa, os organismos públicos implicados en materia preventiva e a realización dun plan de prevención dunha empresa do sector do ciclo deter-
minando as medidas de prevención, protección e emerxencias necesarias.  

 

       NON INDICO DATA LÍMITE DE ENTREGA DAS TAREFAS XA QUE ALGÚNS ALUMNOS MANIFESTAN QUE TEÑEN DIFICULTADES PARA CONECTARSE  

  

       AVALIACIÓN DAS TAREFAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN: teñen de prazo ata o 15 de xuño cos seguintes criterios: 

- Se algún alumno non presentara as tarefas de reforzo ou repaso ou non acadaran unha puntuación superior a 5, poderá facer unha proba teórico-práctica sobre os conti-
dos de cada avaliación para poder recuperar. Esta proba será presencial ou telemática en función da situación sanitaria no momento. 

- A data desta proba será publicada na web do instituto e será comunicada os alumnos persoalmente. 

 
 

 

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

NON HAI ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á AVALICIÓN CONTINUA 
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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 

Se algún alumno non acadase os obxectivos xerais do módulo falarase na reunión de avaliación final e tomarase a decisión conxuntamente co equipo docente. 

Teñen todo o material na aula virtual do centro, ca que xa traballaron os dous primeiros trimestres, unha aula classroom con todos os contidos, google drive e o meu correo electróni-
co para resolver todo tipo de dúbidas. 

Tamén pódense facer tutoriais, resumes, infografías,... para aqueles alumnos que poidan presentar maiores dificultades a hora de acadar os obxectivos xerais do módulo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMFME02 SOLDADURA E CALDEIRARÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0096 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

FÁTIMA ISABEL BARREIRO MARTÍNEZ 

 

 

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

MP0096_22: EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO 

Nº Unidade didáctica 

4 O DEREITO DO TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

5 O CONTRATO DE TRABALLO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de contratación e 
identificáronse as medidas de fomento da contratación para deter-
minados colectivos 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 
soldadura e caldeiraría. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

6 XORNADA LABORAL E RETRIBUCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA2.14 - Entendéronse os límites relativos ás horas de descanso e 
traballo 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.7 - Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a 
conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva en-
tre homes e mulleres. 

SI SI REALIZACIÓN SUPOSTOS PRÁCTICOS 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

7 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das rela-
cións 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA2.12 - Identificáronse as características definitorias dos novos 
contornos de organización do traballo. 

NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

8 SINDICACIÓN E NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os proce-
dementos de solución. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA2.15 - Analizouse o contido de distintos convenios colectivos SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

9 SEGURIDADE SOCIAL E DESEMPREGO 

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 de 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 
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 CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de 
seguridade social. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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 REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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. 

SI SI REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 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  REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

 CA3.6 - Distinguíronse prestacións contributivas e non contributivas SI SI  REALIZACIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

BATERÍA TEST 

VIRTUAL/PRESENCIAL 

Nº Unidade didáctica 

10 EQUIPOS DE TRABALLO. XESTIÓN DO CONFLITO 

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 eficien-
tes 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 soldadura e caldeiraría e 
valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. 

NON 

 

NON 

 

 

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

NON NON  

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

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

NON NON  

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

NON NON  

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

NON NON  

 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. 

NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

11 TRAXECTORIA LABORAL E PROFESIONAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas 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 NON  

 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 NON  

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

SI NON  

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

SI NON  

 CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacio-
nados co perfil profesional de técnico en soldadura e caldeiraría. 

SI NON  
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 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 NON  

Nº Unidade didáctica 

12 Busca activa de emprego 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alterna-
tivas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

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

SI NON  

 CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumen-
tos de procura de emprego. 

SI NON  

 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: 

Consistirán na identificación das definicións, tipos, modalidades e características fundamentais dos contidos das unidades didácticas que poderán desenvolverse neste trimestre de 
xeito moi superficial e serán as seguintes: 

 O DEREITO LABORAL (0,2 puntos) 

 O CONTRATO DE TRABALLO (0,2 puntos) 

 A XORNADA E O SALARIO (0,2 puntos) 

 A MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN CONTRACTUAL (0,2 puntos) 

 A SINDICACIÓN COLECTIVA (0,2 puntos) 

 A SEGURIDADE SOCIAL  (0,2 puntos) 

Os criterios de avaliación marcados con un NON, no apartado correspondente a “desenvolveranse neste curso”,  teñen relación con algúns dos contidos do módulo de EIE que os 
alumnos verán en 2º curso. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A correcta realización das tarefas e/ou a batería de test que se propoñen sobres os contidos que non puideron impartirse de forma presencial durante o terceiro trimestre, suporá un 
incremento de nota sobre a media obtida nos anteriores avaliacións dun punto, ca porcentaxe de 0,2 puntos en cada unidade. 

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a media das cualificacións obtidas na 1ª e na 2ª avaliación ou nas actividades de recuperación superadas mais a suma das actividades das unidades vistas 
no terceiro trimestre ata un máximo dun punto. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

MP0096_12: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Nº Unidade didáctica 

1 FUNDAMENTOS DE SEGURIDADE 

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 traballado-
ra. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.4 - Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxen-
cia e risco laboral grave e inminente. 

 CA1.4.1 - Comprendeuse o concepto de risco laboral grave e inminente 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
das industrias transformadoras do metal. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballado-
ras en materia de prevención de riscos laborais. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 

Nº 
Unidade didáctica 

2 RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN 

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 anali-
zando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da 
fabricación mecánica. 

 CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico en soldadura e caldeiraría. 

CA2.1.1 - Entendeuse o concepto de condición de traballo con significación pa-
ra a prevención 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 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 soldadura e caldeiraría. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de técnico en soldadura e caldeiraría 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

     CA2.5.1 - Entendeuse o concepto de avaliación de riscos 

CA2.5.2 - Realizouse unha avaliación de riscos do seu taller conforme ao méto-
do FINE 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

3 XESTIÓN DA PREVENCIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

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 ámbitos e 
en todas as actividades da empresa. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

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

 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 

 X  RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en soldadura e caldeiraría. 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

PROBA OBXECTIVA PRESENCIAL O VIRTUAL 
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 CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

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

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 

 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. 

TAREFAS DE REPASO/REFORZO 

RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  5 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test  ou de verdadeiro/falso  sobre os factores de prevención, os riscos xerais e a súa avaliación, os 
danos laborais. 

 

 SEGUNDA AVALIACIÓN:  5 alumnos suspensos 

- TAREFAS DE REPASO E REFORZO:  supostos prácticos, cuestións tipo test ou de verdadeiro/falso  sobre as modalidades de organización da prevención, a representación 
dos traballadores na empresa, os organismos públicos implicados en materia preventiva e a realización dun plan de prevención dunha empresa do sector do ciclo deter-
minando as medidas de prevención, protección e emerxencias necesarias.  

 

       NON INDICO DATA LÍMITE DE ENTREGA DAS TAREFAS XA QUE ALGÚNS ALUMNOS MANIFESTAN QUE TEÑEN DIFICULTADES PARA CONECTARSE  

       

       AVALIACIÓN DAS TAREFAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN:  teñen de prazo ata o 15 de xuño cos seguintes criterios: 

- Se algún alumno non presentara as tarefas de reforzo ou repaso ou non acadaran unha puntuación superior a 5, poderá facer unha proba teórico-práctica sobre os conti-
dos de cada avaliación para poder recuperar. Esta proba será presencial ou telemática en función da situación sanitaria no momento. 

- A data desta proba será publicada na web do instituto e será comunicada os alumnos persoalmente. 
 

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

NON HAI ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á AVALICIÓN CONTINUA 
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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 

Se algún alumno non acadase os obxectivos xerais do módulo falarase na reunión de avaliación final e tomarase a decisión conxuntamente co equipo docente.  

Teñen todo o material na aula virtual do centro, ca que xa traballaron os dous primeiros trimestres, unha aula classroom con todos os contidos, google drive e o meu correo electróni-
co para resolver todo tipo de dúbidas. 

Tamén pódense facer tutoriais, resumes, infografías,... para aqueles alumnos que poidan presentar maiores dificultades a hora de acadar os obxectivos xerais do módulo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMIMA01 INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0044 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

FÁTIMA ISABEL BARREIRO MARTÍNEZ 

 

 

 

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.   
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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 INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades 
asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innova-
ción e a creatividade. 

 CA1.1 - Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 
sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia 
como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a 
formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables 
para ter éxito na actividade emprendedora. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 CA1.4 - Analizáronse as características das actividades emprendedoras no 
sector da soldadura e caldeiraría. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.5 - Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda 
actividade emprendedora. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.6 - Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 
creatividade e pola súa factibilidade. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 
negocio do ámbito da fabricación mecánica, que ha servir de punto de partida 
para a elaboración do proxecto empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 
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 CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa 
importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 

Nº 
Unidade didáctica 

2 A EMPRESA E O SEU ENTORNO- ESTUDIO DE MERCADO. PLAN DE PRODUCIÓN E MARKETING 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos 
humanos e dos valores culturais e éticos. 

 CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 
empresarial galego. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesi-
dade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación 
das empresas. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea 
a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, am-
biental, demográfico e cultural. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa 
clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades finan-
ceiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha 
pequena ou mediana empresa de soldadura e caldeiraría en función da súa 
posible localización. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.6 - Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a 
súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.7 - Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada 
coa soldadura e caldeiraría e describíronse os principais custos sociais en que 
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 
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 CA2.8 - Identificáronse, en empresas de soldadura e caldeiraría, prácticas que 
incorporen valores éticos e sociais. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e 
sociais. 

TAREFAS  PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.10 - Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación 
e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan 
nunha empresa de soldadura e caldeiraría, e delimitáronse as relacións de co-
ordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

TAREFAS  PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a locali-
zación, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a res-
ponsabilidade social e o plan de márketing. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 3: 

O ESTUDO DO MERCADO 

 

Nº Unidade didáctica 

3 FORMAS XURÍDICAS DA EMPRESA. PROCESO ADMINISTRATIVO PARA A POSTA EN MARCHA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais aso-
ciadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 

 CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que 

cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as 
vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da 
fabricación mecánica. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 
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 CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias 
da empresa en función da forma xurídica elixida. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica 
de empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución 
dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa 
externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en 
marcha de empresas de soldadura e caldeiraría tendo en conta a súa localiza-
ción. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 
xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 

Nº Unidade didáctica 

4 CONTABILIDADE BÁSICA DUN PEQUENA EMPRESA. O PLAN FINANCIERO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de 

rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e con-
tas anuais. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en 
especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á 
rendibilidade da empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira 
do proxecto empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 
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Nº 
 

5 A FISCALIDADE DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.3- Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 
trimestrais, resumes anuais,...) dunha pequena e dunha mediana empresa re-
lacionada co mantemento electromecánico, e diferenciándose os tipos de im-
postos no calendario fiscal (liquidación) 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

 

Nº Unidade didáctica 

6 A XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documenta-
ción básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, reci-
bos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha 
mediana empresa. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5:  

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

 

 CA4.6- Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de mantemento electromecánico: 
documentos administrativos e documentos de pagamento. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  2 alumnos suspensos  

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 

 SEGUNDA AVALIACIÓN:  3 alumnos suspensos  (un deles comezou o curso na modalidade ordinaria, en xaneiro pasou a dual e en marzo volveu a ordinaria e solo ten que facer 
as tarefas correspondentes a segunda avaliación, xa que a primeira a tiña aprobada) 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 3: O ESTUDO DO MERCADO 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

       

AVALIACIÓN DAS TAREFAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN teñen de prazo ata o 15 de xuño cos seguintes criterios: 

- A presentación das tarefas correspondente as distintas fases do plan de empresa é unha condición imprescindible para superar o módulo, tal como aparece reflectido na 
programación. 

- Utilización correcta da terminoloxía específica. 

- Seguimento d as instrucións formais que se especifican na aula virtual para a presentación do plan.  

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a obtida na entrega do plan de empresa, nun documento final que recolla todas as tarefas realizadas e siga as instrucións especificadas na aula virtual. 
 

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

NON HAI ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á AVALICIÓN CONTINUA 
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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 

Se algún alumno non acadase os obxectivos xerais do módulo falarase na reunión de avaliación final e tomarase a decisión conxuntamente co equipo docente.  

Teñen todo o material na aula virtual do centro, ca que xa traballaron os dous primeiros trimestres, unha aula classroom con todos os contidos, google drive e o meu correo electróni-
co para resolver todo tipo de dúbidas. 

Tamén pódense facer tutoriais, resumes, infografías,... para aqueles alumnos que poidan presentar maiores dificultades a hora de acadar os obxectivos xerais do módulo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMIMA03 MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0957 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO DUAL A 

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

Nome e apelidos 

FÁTIMA ISABEL BARREIRO MARTÍNEZ 

 

 

 

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.   
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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 

4 FORMAS XURÍDICAS DA EMPRESA. PROCESO ADMINISTRATIVO PARA A POSTA EN MARCHA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha.. 

 CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisi-

tos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

SI 

 

SI 

 

 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinán-
dose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa 
idea de negocio. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía social 
no sector da fabricación mecánica. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas 
propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada 
forma xurídica de empresa. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a 
constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 

SI 

 

SI 

 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión adminis-
trativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana 
empresa. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 
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 CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e 
posta en marcha de empresas de soldadura e caldeiraría tendo en 
conta a súa localización. 

NON NON  

 CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección 
da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as sub-
vencións. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

Nº Unidade didáctica 

5 CONTABILIDADE BÁSICA DUN PEQUENA EMPRESA. O PLAN FINANCIERO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira 
básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as princi-
pais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

 CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así 
como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, 
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da información 
contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura finan-
ceira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 

NON NON  

 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 

SI SI TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

Nº Unidade didáctica 

6 A FISCALIDADE DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira 
básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as princi-
pais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

 CA4.3- Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liqui-
dacións trimestrais, resumes anuais,...) dunha pequena e dunha me-
diana empresa relacionada co mantemento electromecánico, e dife-
renciándose os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidación) 

NON NON  
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Nº Unidade didáctica 

7 A XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira 
básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as princi-
pais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación 

 CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáti-
cos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas 
de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamen-
to e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa 

NON NON  

 CA4.6- Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de mante-
mento electromecánico: documentos administrativos e documentos 
de pagamento. 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

 TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

- Forma xurídica e xustificación. 

- Trámites de constitución e posta en marcha  

- Organismo onde se tramitan.  

 TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

- Resumo do plan de inversións 

- Plan de financiamento 

- Previsión de vendas 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

O plan de empresa supón o 100% da cualificación.  

Seguiranse os seguintes criterios: 

- A presentación das tarefas correspondente as distintas fases do plan de empresa é unha condición imprescindible para superar o módulo, tal como aparece reflectido na pro-
gramación. 

- Utilización correcta da terminoloxía específica. 

- Seguimento d as instrucións formais que se especifican na aula virtual para a presentación do plan. 

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a obtida na entrega do plan de empresa, nun documento final que recolla todas as tarefas realizadas e siga as instrucións especificadas na aula virtual. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMFME02 SOLDADURA E CALDEIRARÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0097 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

FÁTIMA ISABEL BARREIRO MARTÍNEZ 

 

 

 

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.   
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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 INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades 
asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innova-
ción e a creatividade. 

 CA1.1 - Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 
sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia 
como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a 
formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables 
para ter éxito na actividade emprendedora. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 CA1.4 - Analizáronse as características das actividades emprendedoras no 
sector da soldadura e caldeiraría. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.5 - Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda 
actividade emprendedora. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.6 - Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 
creatividade e pola súa factibilidade. 

ANÁLISE DE CASOS 

 CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 
negocio do ámbito da fabricación mecánica, que ha servir de punto de partida 
para a elaboración do proxecto empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 
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 CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa 
importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: 
PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

 

Nº 
Unidade didáctica 

2 A EMPRESA E O SEU ENTORNO- ESTUDIO DE MERCADO. PLAN DE PRODUCIÓN E MARKETING 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos 
humanos e dos valores culturais e éticos. 

 CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 
empresarial galego. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesi-
dade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación 
das empresas. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea 
a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, am-
biental, demográfico e cultural. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa 
clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades finan-
ceiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha 
pequena ou mediana empresa de soldadura e caldeiraría en función da súa 
posible localización. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.6 - Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a 
súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.7 - Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada 
coa soldadura e caldeiraría e describíronse os principais custos sociais en que 
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 
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 CA2.8 - Identificáronse, en empresas de soldadura e caldeiraría, prácticas que 
incorporen valores éticos e sociais. 

ANÁLISE DE CASOS 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e 
sociais. 

TAREFAS  PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.10 - Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación 
e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan 
nunha empresa de soldadura e caldeiraría, e delimitáronse as relacións de co-
ordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

TAREFAS  PLAN DE EMPRESA 2: 

A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a locali-
zación, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a res-
ponsabilidade social e o plan de márketing. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 3: 

O ESTUDO DO MERCADO 

 

Nº Unidade didáctica 

3 FORMAS XURÍDICAS DA EMPRESA. PROCESO ADMINISTRATIVO PARA A POSTA EN MARCHA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais aso-
ciadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 

 CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que 

cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as 
vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da 
fabricación mecánica. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 
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 CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias 
da empresa en función da forma xurídica elixida. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica 
de empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución 
dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa 
externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en 
marcha de empresas de soldadura e caldeiraría tendo en conta a súa localiza-
ción. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 
xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: 

A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

 

Nº Unidade didáctica 

4 CONTABILIDADE BÁSICA DUN PEQUENA EMPRESA. O PLAN FINANCIERO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de 

rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e con-
tas anuais. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en 
especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á 
rendibilidade da empresa. 

ANÁLISE DE CASOS 

 

 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira 
do proxecto empresarial. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 
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Nº 
 

5 A FISCALIDADE DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.3- Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 
trimestrais, resumes anuais,...) dunha pequena e dunha mediana empresa re-
lacionada co mantemento electromecánico, e diferenciándose os tipos de im-
postos no calendario fiscal (liquidación) 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

 

Nº Unidade didáctica 

6 A XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fis-
cais, e formaliza a documentación. 

 CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documenta-
ción básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, reci-
bos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha 
mediana empresa. 

TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: 

A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

 CA4.6- Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de mantemento electromecánico: 
documentos administrativos e documentos de pagamento. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  4 alumnos suspensos 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 1: PRESENTACIÓN E A IDEA DE NEGOCIO 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 2: A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

 

 SEGUNDA AVALIACIÓN:  4 alumnos suspensos 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 3: O ESTUDO DO MERCADO 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 4: A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA 

- TAREFAS PLAN DE EMPRESA 5: A FINANCIACIÓN DA EMPRESA 

      

AVALIACIÓN DAS TAREFAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN teñen de prazo ata o 15 de xuño cos seguintes criterios: 

- A presentación das tarefas correspondente as distintas fases do plan de empresa é unha condición imprescindible para superar o módulo, tal como aparece reflectido na 
programación. 

- Utilización correcta da terminoloxía específica. 

- Seguimento d as instrucións formais que se especifican na aula virtual para a presentación do plan.  

NOTA FINAL: 

A nota final do módulo será a obtida na entrega do plan de empresa, nun documento final que recolla todas as tarefas realizadas e siga as instrucións especificadas na aula virtual. 
 

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

NON HAI ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO Á AVALICIÓN CONTINUA 
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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 

Se algún alumno non acadase os obxectivos xerais do módulo falarase na reunión de avaliación final e tomarase a decisión conxuntamente co equipo docente.  

Teñen todo o material na aula virtual do centro, ca que xa traballaron os dous primeiros trimestres, unha aula classroom con todos os contidos, google drive e o meu correo electróni-
co para resolver todo tipo de dúbidas. 

Tamén pódense facer tutoriais, resumes, infografías,... para aqueles alumnos que poidan presentar maiores dificultades a hora de acadar os obxectivos xerais do módulo. 
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