
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Indalecio Pérez Tizón 2020/202136014544 Tui

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Xestión de vendas e espazos comerciais Ciclos
formativos de
grao superior

CSCOM03Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0933 Formación e orientación laboral 42020/2021 128107

MP0933_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42020/2021 7462

MP0933_12 Prevención de riscos laborais 42020/2021 5445

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DOLORES ROUCO OTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O título de técnico superior en xestión de vendas e espazos comerciais ven regulado polo RD 1573/2011 que contén o perfil profesional que sirve

de referencia para definir a súa formación e que no futuro lle permitirá desempeñar os seguintes postos de traballo  en empresas de calquera

sector productivo e nomeadamente do sector do comercio e o márketing públicos e privados, realizando funcións de planificación, organización e

xestión de actividades de compravenda de produtos e servizos, así como de deseño, implantación e xestión de espazos comerciais :

Xefe/a de vendas.

Representante comercial.

Axente comercial.

Encargado/a de tenda.

Encargado de sección dun comercio.

Vendedor/a técnico.

Coordinador/a de comerciais.

Supervisor de telemarketing.

Merchandiser.

Escaparatista comercial.

Deseñador de espazos comerciales.

Responsable de promocións no punto de venta.

Especialista en implantación de espazos comercias.

Obxectivos xerais do ciclo aos que o módulo debe dar resposta:

Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborables.

Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e a súa relación co mundo laboral, analizando as ofertas e demandas do mercado laboral

para xestionar a súa carreira profesional.

Analizar as actitudes positivas valorando a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades entre as persoas para motivar ao

persoal ao seu cargo.

Identificar formas de intervención en situacións colectivas, analizando o proceso de toma de decisións para liderar nelas.

Aplicar dinámicas de grupo e técnicas de comunicación no equipo de traballo, intercambiando información y experiencias para facilitar la

coherencia no proxecto.

Identificar as normas de seguridade ambiental e de prevención de riscos laborais e de seguridade para, deste xeito, preservar a saúde e

integridade física dos traballadores.

Analizar e describir procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e medioambientais, señalando as accións que deben levarse a cabo

nos casos definidos para actuar de acordo con as normas estandarizadas.

Interpretar as normas de seguridade laboral e mediambiental segundo a normativa vixente e a documentación establecida para supervisar o

cumprimento destas.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 orixe e importancia do dereito laboral na protección dos traballador@s e análise dos contratos de traballo
vixentes e medidas de fomento da contratación

DEREITO LABORAL ,
NORMAS
FUNDAMENTAIS E
RELACIÓN LABORAL

14 10

2 xornada de traballo, permisos , salario e  nóminaSALARIO E TEMPO
DE TRABALLO

8 10

3 diferentes alteracións que sofre o contrato de traballo ao longo da súa vidaMODIFICACIÓN,
SUSPENSIÓN E
EXTINCIÓN DO
CONTRATO DE
TRABALLO

8 5

4 eleccións na empresa e funcións dos representantes, e convenio colectivoREPRESENTACIÓN
DOS
TRABALLADOR@S E
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

8 5

5 diferentes reximes e prestaciónsSEGURIDADE
SOCIAL

8 5

6 vantaxes e desvantaxes dos equipos, aplicación de dinámicas e tácticas e estratexias para resolver os
conflictos

EQUIPOS DE
TRABALLO,
CONFLICTOS E
RESOLUCIÓN

12 10

7 habilidades para a inserción laboral, currículos, cartas de motivación e entrevistas de traballoO PROCESO DE
PROCURA DE
EMPREGO

16 5

8 manexo e coñecemento da normativa de seguridade, coñecer os factores de risco e os danos que se derivan,
así como as técnicas de prevención e os dereitos e deberes en prevención

SEGURIDADE E
SAÚDE NO
TRABALLO

15 15

9 coñecer os riscos da propia actividade profesional e evitar que se convirtan en danos para a saúde, equipos de
protección individual e sinalización de seguridade

RISCOS NA
EMPRESA

12 15

10 planificación e organización da prevención, avaliación de riscos , representación en materia de prevención e
plan de autoprotección

XESTIÓN DA
PREVENCIÓN

15 10

11 aplicar o soporte vital básico e a secuenciación de actuación ante un ferid@PRIMEIROS
AUXILIOS

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 DEREITO LABORAL , NORMAS FUNDAMENTAIS E RELACIÓN LABORAL 14

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

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

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

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 superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 SALARIO E TEMPO DE TRABALLO 8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 8

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADOR@S E NEGOCIACIÓN COLECTIVA 8

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

 Sindicatos e asociacións empresariais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 SEGURIDADE SOCIAL 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 EQUIPOS DE TRABALLO, CONFLICTOS E RESOLUCIÓN 12

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, e valoráronse as súas vantaxes
sobre o traballo individual

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

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

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

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector do comercio e o márketing segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O PROCESO DE PROCURA DE EMPREGO 16

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo

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

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

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 15

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral NO

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
comercio e o márketing NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector do comercio e o márketing

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

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
superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 RISCOS NA EMPRESA 12

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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
comercio e o márketing NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en Xestión de Vendas e
Espazos Comerciais

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

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Riscos específicos no sector do comercio e o márketing en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 XESTIÓN DA PREVENCIÓN 15

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral NO

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
comercio e o márketing NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais NO

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

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

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 persoas traballadoras 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 Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

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

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

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

4.10.e) Contidos

Contidos

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector do comercio e o márketing.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.
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Contidos

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 PRIMEIROS AUXILIOS 12

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais NO

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas 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

4.11.e) Contidos

Contidos

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación das unidades contidos básicos do Título de Técnico superior en Xestión de

ventas e espazos comerciais, R.Decreto 1573/2011

Segundo o cal, a cualificación dos módulos profesionais será numérica, entre 1 e 10, sen decimais, agás no de formación en centros de traballo

(FCT) que se cualificará como « apto/apta », ou « non apto/non apta ».

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

Para a cualificación do módulo teranse en conta as consideracións seguintes:

Contrato de traballo

 Dereito do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en instalacións electrotécnicas e automáticas

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profe-sional, tempo de traballo, retribución, etc.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

 Representación das persoas traballadoras na empresa.

Conflitos colectivos.

 Novos contornos de organización do traballo..

 Seguridade social, emprego e desemprego

 A Seguridade Social como piar do estado social e de benestar

 Estrutura do sistema de Seguridade Social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballa-doras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da Seguridade Social, en especial a IT

Prevención:

Identificar as situación de risco mais habituais no ámbito da electricidade

Coñecer os daños para a saúde derivados do traballo

Distinguir as actuacións preventivas

Realizar unha sinxela avaliación de riscos

Dereitos e deberes en materia de prevención

protección colectiva e individual

sinalización

incendios

actuacións ante unha emerxencia e técnicas de primeiros auxilios

Xestión do conflito e equipos de traballo

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización

Coñecemento dos diferentes roles nos equipos de traballo

 Equipos no sector das instalacións eléctricas segundo as funcións que desempeñen.

Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsa-bilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflicto.

. Procura activa de emprego

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en instalacións eléctricas

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en instalacións eléctricas.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en instalacións eléctricas

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego, en especial o CV, incluido o modelo europeo e a Entrevista de traballo

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

-Asistencia a clase. Será continuada e regular (as faltas non superarán o 10% das horas lectivas do módulo -13 períodos lectivos), en caso

contrario perderase o dereito á avaliación continúa. Este aspecto ,xunto coa participación activa na clase, realización das actividades propostas,  e

unha actitude adecuada nos aspectos académico e de alteridad, suporá un 20% da cualificación.

-Realización dunha ou dúas probas trimestrais de carácter teórico-prácticas. Suporá o 80% restante da cualificación e cualificarase de 0 a 10

correspondendo 5 puntos a cada unha das dúas partes en que constará a proba, debendo obterse un mínimo de 4 puntos para promediar cos

outros conceptos.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Tendo en conta que neste módulo non se dá unha progresividade total na aprendizaxe, xa que hai bloques bastante deferenciados, realizaranse

actividades específicas de recuperación. Estas actividades consistirán en probas similares ás probas individuais escritas feitas en canto ó contido e

calificación.

A recuperación dos contidos desenvolvidos nas diferentes avaliacións realizarase da seguinte maneira:

- Se na 1ª avaliación o alumnado obten unha nota inferior a 5 puntos a proba escrita de recuperación realizarase ó comezo da 2ª avaliación.

- Se na 2ª avaliación o alumnado obten unha nota inferior a 5 puntos a proba escrita de recuperación realizarase ó comezo da 3ª avaliación.

- Se na 3ª avaliación o alumnado obten unha nota inferior a 5 puntos a proba escrita de recuperación realizarase ó final da 3ª avaliación.

Para aquel alumnado que non acade a calificación mínima de 5 puntos na avaliación final do módulo produto da nota media das

calificacións das 3 avaliacións, realizará pola súa conta as actividades de reforzo propostas polo profesor previstas e presentarase ó remate do
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curso na data establecida polo centro á realización dunha proba escrita final dos contidos mínimos onde se lle esixirá para superar o módulo unha

nota mínima de 5 puntos sobre un total de 10.

Para aquel alumnado que non acade a calificación mínima de 5 puntos na avaliación final do módulo produto da nota media das

calificacións das 3 avaliacións ou recuperacións, realizará pola súa conta as actividades de reforzo  propostas pola profesora previstas e

presentarase ó remate do curso na data establecida polo centro á realización dunha proba escrita final dos contidos mínimos de todo o temario

onde se lle esixirá para superar o módulo unha nota mínima de 5 puntos sobre un total de 10.

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

Para aquel alumnado que perda o dereito á avaliación continua segundo o establecido na lexislación vixente, realizará pola súa conta as

actividades teórico-prácticas propostas pola profesora e presentarase ó remate do curso na data establecida polo centro á realización dunha proba

escrita final dos contidos mínimos onde se lle esixirá para superar o módulo unha nota mínima de 5 puntos sobre un total de 10.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

 A tenor do artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o procecemento concretarase da seguinte forma:

Mediante as fichas de seguimento anotarase o grao de cumprimento ou desviacións que xurdan con respecto ao programado e, farase unha

reunión mensual de Departamento para unha posta en común.

A final de curso programarase outra reunión de Departamento para avaliar globalmente toda a programación, discutir as fichas citadas e propor

modificacións á mesma que se reflectirán na memoria do curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Seguiranse as instrucións da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por

obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá

servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

e) Da experiencia profesional previa.

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.
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g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na

xefatura de estudos, incluíndo especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se

desenvolve no artigo 16 desta orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

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

Seguiranse as instrución da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

CAPÍTULO VI (Alumnado con necesidades educativas especiais)

Artigo 15. Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos. De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con

necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado,

cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por

módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

Artigo 16. Procedemento de solicitude e autorización de flexibilización modular.

Artigo 17. Prazos no procedemento de flexibilización.

Facilitarase ao alumno que non supere a avaliación do módulo a recuperación do mesmo, con actividades complementarias tanto a nivel individual

como de grupo de traballo. Ademáis de novas probas individuais, orais ou escritas, para que o alumno poda demostrar que adquiriu as

capacidades terminais e os obxectivos programados.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hai certos temas, ós que a sociedade é especialmente sensible, polo que se deben de integrar nos contidos das distintas áreas e levar a cabo nas

diferentes accións educativas. Os proxectos educativos de centro, deben de incorporar unha serie de aspectos de máxima relevancia para a

sociedade, coa intención de que sexan tratados en tódalas áreas: trátase dos temas transversais. Relaciónanse os máis relevantes.

-Educación para a Igualdade. A coeducación dentro do respecto e o coñecemento entre os sexos, impregnará calquera actuación que se leve a a

cabo. Desde a posición dos educadores, desterraranse estereotipos sexistas como é o feito de identificar certas actividades empresariales como

labores máis propias de homes que de mulleres, utilizar termos nun determinado xénero, dependendo das especialidades etc. Trataremos de

alcanzar a equidade e desterrar certas prácticas, sobre todo no ámbito pro-fesional.

-Educación para a Paz. Dentro do boque de relacións laborais sobre todo, promoveranse actitudes de convivencia, respecto, colaboración e

solidaridade, fomentando o diálogo como o camiño máis apto para solucionar os problemas.

-Educación para o Consumo. Tratarase de fomentar un consumo responsable, intentando que os alumnos adopten unha actitude crítica ante o

consumo indiscriminado e compulsivo de determinados artigos tan ligados ás modas e con precios esaxerados.Desenvolverase neles unha

capacidade de análise ante a multitude de ofertas para un consumo xusto e responsable.

-Educación para a Saúde. Intentarase establecer relacións entre saúde e condicións dos centros de traballo e a posibilidade de recuperala

mediante unha serie de prestacións de todo tipo ás que temos derito como cidadáns: sanitarias, farmacéuticas etc.. Farase ver ós alumnos os

efectos beneficiosos dos bos hábitos tanto alimencios , posturais, utilización de equipos de protección etc , que impidan a merma das nosas
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condicións físiacas e psíquicas. O bloque de saúde laboral e de seguridade social, refírense fundamentalmente a este tema transversal.

-Educación Ambiental. Os alumnos deberán implicarse,  non soamente coas actuacións prácticas e hábitos e actitudes cara a conservación da na-

tureza, senon tamén cun espíritu crítico ante as agresións que sofre o me-dio natural en detrimento da calidade de vida de todos.

- Educación en valores. Fomentaranse actitudes de respecto polas normas, aceptación das diferencias, cooperación, tolerancia etc.

- Educación vial, educación multicultural.

FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC

A) FOMENTO DA LECTURA:

Traballarase a lectura comprensiva de textos extraídos da prensa ou de re-vistas especializadas adaptados ao nivel do alumnado, e sempre

relacionados coa temática a tratar.

B) FOMENTO DAS TIC:

As instalación do Centro permiten o uso das tecnoloxías da información e comunicación,aula de informática con pizarra dixital.

Utilizarase habitualmente o ordenador como ferramenta de traballo, así as exposicións das unidades didácticas faranse mediante presentación en

power point ou similar e tamén as presentación dos traballos realizados polo alumnado, así como a utilización de programas de xestión

administrativa e financeira.

Busca en Internet de información sobre actividades relacionadas coas unidades didácticas

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Conxuntamente co Dpto. de Orientación e de Comercio  poderanse incluir actividades tales como: asistencia a charlas, conferencias e outros

(PRIMEIROS AUXILIOS, PROCURA DE EMPREGO), ou visitas que se poideran considerar de interese para o alumnado.

10.Outros apartados

10.1) PREVISIÓNS COVID

En previsión de posibles confinamentos do alumnado, empregamos a Aula Virtual de forma habitual para entrenar o alumnado en recibir

documentación e información, así como para enviar traballos, actividades e informes. Empregamos Abalar para enviar notificacións e mensaxes

curtas.

En caso de confinamento parcial, dun número reducido de alumnado do grupo, a aula virtual será o  espazo que permita que o alumnado reciba

información sobre as tarefas desenvolvidas na aula, envíe os seus traballos e dúbidas e reciba feedback, correccións e aclaración de dúbidas. Isto

complementarase cun contacto persoal telefónico periódico.

En caso de confinamento global, da totalidade do grupo, aplicaranse as medidas establecidas pola Consellería de Educación e a dirección do

instituto. Neste caso adaptarase a metodoloxía docente a un entorno en liña. Tamén se prevé a posibilidade de reducir a materia a os contidos

mínimos establecidos para o módulo, en función da duración do confinamento e das circunstancias que o rodeen (sinaladamente, a facilidade de
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acceso do alumnado ós contidos virtuais e a dispoñibilidade de conexións axeitadas por parte do mesmo, así como a súa adaptación ó ensino en

liña).
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