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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o 
integran 

Identificación do SB, BCC, BCP, BHE, IRPF e Salario Liquido 

Identificáronse os órganos de representación das persoastraballadoras na 
empresa 

Coñece os comités de empresa, delegados de persoal 

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

Tipos de modificación, suspensión e extinción da relación laboral. Identifica e 
calcula nun suposto as percepcions en caso de indemnización e/ou finiquito 

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

Conoce el papel de la Seguridad Social 

Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.  Distingue as distintas funcions e estruturas do Sistema da Seguridade Social 
Identificáronse, nunsupostosinxelo, as bases de cotización 
dunhapersoatraballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.  

Calculo dunha prestación de IT por AT/EP ou EC 

Determináronse as principaisprestacións contributivas de seguridade social, 
os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da 
súacontíanalgúnssupostos prácticos.  

Identifica os requisitos das distintas prestacions (maternidade, paternidade, 
viudedade, etc) e realiza calculos sinxelos. 

Determináronse as posibles situaciónslegais de desemprego en supostos 
prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contíadunha 
prestación por desemprego de nivel contributivo básico.  

Calculo dunha situación por desemprego e identifica os requisitos para ter 
dereito a elo 

Valoráronse as oportunidades de formación e empregonoutros estados da 
Unión Europea.  

Coñece os distintos programas de formación e emprego na UE 

Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 
profesional  

Coñece e identifica os distintos itinerarios profesionais 

Identificáronse as principaisfontes de emprego e de inserción laboral  Identifica nun suòsto práctico as principais fontes de emprego que dispón 

Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego.  

Emprega polo menos dúas das técnicas de búsqueda de emprego 
comentadas. 

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

Identifica os trámites para o autoemprego como unha alternativa na 
búsqueda de emprego 

Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo evaloráronse 
as súasvantaxes sobre o traballo individual.  

Identifica nun suposto práctico a diferencia entre equipo e grupo de traballo e 
as ventaxas e inconvintes que ten un e outro 

Determináronseprocedementos para a resolución dos conflitos identificados Coñece os distintos procedementos e técnicas para a resolución de conflictos 
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no seo do equipo de traballo.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Obtener información a través de las distintos 
instrumentos utilizados. 

Instrumentos: Probas, Supostos prácticos e Prácticas de Investigación 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Nota primeira avaliación (40%)+ Nota segunda avaliación (40%)+ Nota terceira 
avaliación (20%) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

CA1.1 - Relacionáronse as condiciónslaborais coa saúde da persoatraballadora.  

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

á seguridade e á saúde das persoastraballadoras.  

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

para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.  

CA1.4 - Comprendéronse as actuaciónsaxeitadas ante situacións de emerxencia 

e risco laboral grave e inminente.  

CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de 

persoastraballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de 

protección da maternidade e a lactación, e de menores.  

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

administración e a xestión.  

CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoastraballadoras 

en materia de prevención de riscos laborais.  

CA3.1 - Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e 

en todas as actividades da empresa.  

CA3.2 - Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 

función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos 

laborais.  

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

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

riscos laborais.  

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 

que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

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

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

CA3.7 - Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo 

relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en 

administración e finanzas.  

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a 

prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 

técnico superior en administración e finanzas.  

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

deles.  

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con 

especial referencia a accidentes de traballo e doenzasprofesionais, relacionados 

co perfil profesional de técnico superior en administración e finanzas.  

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

traballo das persoas coa titulación de técnico superior en administración e 

finanzas.  

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

simulado, relacionado co sector de actividade.  

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que 

se deben aplicar para evitar oudiminuír os factores de risco, ou para reducir as 

súas consecuencias no caso de materializarse.  

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

diversos tipos.  

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

axeitadosássituacións de risco atopadas.  

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

CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoasferidas en caso de 

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.  

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 

aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a 

composición e o uso da caixa de urxencias.  
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UD3 - Emerxencias, primeiros auxilios  

CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa 

que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  

CA3.8 - Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unhapequenaou 

mediana empresa do sector de actividade do título.  

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

CA4.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoasferidas en caso de 

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.  

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben 

aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a 

composición e o uso da caixa de urxencias. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Apto ou non apto, segundo se cumplimenten correctamente as tarefas 
solicitadas. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Utilizase prácticas onde o alumnado ten que entregar unha serie de 
fichas para a elaboración do plan de prevención dunha empresa do seu 
sector profesional 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Supostos prácticas, prácticas de investigación, actividades de reforzo e 
ampliación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Moodle, Edpuzzle, webex e correo electrónico.  

Non consta que exista ningún alumno sen conectividade, se fose necesario 

se lles entregará a documentación en papel 

Materiais e recursos Materiais e recursos colgados na aula virtual 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento de comunicación e mediante a aula virtual, grupo 
de Telegram ou Abalar móvil e correo electrónico 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultado de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

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

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

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

RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias 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. 

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

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

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

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

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

CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no 
sector administrativo e financeiro. 

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

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

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

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

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector administrativo e financeiro. 

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

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector administrativo e financeiro. 

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

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector administrativo e financeiro. 

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

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector administrativo e financeiro. 

CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
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real ou simulado, relacionado co sector de actividade do título. analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do 
sector administrativo e financeiro. 

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

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 laborais. 

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. 

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 

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. 

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. 

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 
xestión administrativa. 

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 nunha 
pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título. 

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

CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de 
protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de 
risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. 

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

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

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

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

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

CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. RA4. Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno 
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laboral da titulación de técnico en xestión administrativa. 

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

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

CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se 
deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así 
como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Diario do docente. 

 Rexistro de correos electrónicos enviados e recibidos. 

 Informe diario. 

 Observación das actividades recibidas por e-mail. 

Instrumentos: 

 Listas de Control. 

 Guías e fichas para o rexistro: revisión das tarefas do alumnado. 

 Proba específica: exame telemática ( tipo test). 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final de módulo será a media aritmética das notas acadadas en cada 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Semanalmente enviaranse as actividades de recuperación, repaso, 
reforzo y ampliación a realizar polo alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Facilítase ó alumno: o acceso a material didáctico dinámico e interactivo 

(blinklearning), o contacto col resto dos compañeiros do curso – 

profesores, titoreseestudantes. 

Realización de tarefas de traballo individual e en grupo. 

A organización ea planificación do estudo r a consulta de dúbidas e o 

intercambio de información. 

En todo momento mediante a adaptación de materiais didácticos á Red e 

o seguemento do alumnado e a intercomunicación. 

 

Materiais e recursos Libro de texto, materiais complementarios, recursos de investigación, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través do sistema abalar e o correo electrónico da profesora 

Publicidade   Na páxina web do centro. 


