
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación  
Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais 

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 
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. 
–CA1.4. 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. 
–CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
da informática e as comunicacións. 
–CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 

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 informática e as comunicacións. 

–CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
prevención nos ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. 
–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 doenzas profesionais, 
relacionados co perfil profesional de técnico superior en administración de 
sistemas informáticos en rede. 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL  
CURSO: 1º ASIR  

MATERIA: FOL 
 

  

 



 
 
 

Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego 

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 
–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 administración de 
sistemas informáticos enrede. 
–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. 
–CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais 
elementos que o integran. 
–CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e 
a extinción da relación laboral. 
–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. 
–CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos ámbitos de 
organización do traballo 
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RA3. Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social 
ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións 

–CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado 
social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 
–CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da 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 da 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. 
 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 
 
- Diferenciar as normas fundamentais do Dereito Laboral. 
- Diferenciar as modalidades de contratación. 
- Distinguir entre suspensión e extinción laboral. 
- Elaborar unha folla de salario 
- Coñecer a Seguridade Social e as súas prestacións. 
- Recoñecer os órganos de representación. 
- Identificar os elementos do convenio colectivo e da negociación colectiva. 
- Coñecer as condicións de traballo e de seguridade. 
- Determinar os factores de risco: químicos, biolóxicos, físicos, organizativos. 
- Diferenciar medidas de protección e de prevención.
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** No presente curso o departamento de Economía non conta con ningún alumno ou 
alumna que teña ese módulo pendente.   

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: elaboración  de distintos supostos tanto teóricos como 
prácticos que nos  permitan  valorar a capacidade do alumnado para a 
selección e organización das ideas principais dun tema traballado, a súa 
capacidade de análise e, en menor medida, o seu xuízo crítico. 

 Instrumentos: utilizarei unha ficha-rexistro para anotar todos os traballos 
entregados polo alumnado así como a súa predisposición en relación a 
seguir aprendendo e o seu interese polo módulo e os seus contidos.  
 
 (observación directa e rexistro anecdótico). 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o presente curso 
considerará en conxunto os resultados de todo o curso.  
Tendo en conta isto, a nota numérica para a cualificación final da materia 
obterase do seguinte xeito:  
a) Farase a media aritmética das notas das dúas primeira avaliacións 

(realizadas xa antes do 13 de Marzo).  
 

b) A esa nota poderáselle sumar como máximo un punto, tan só ao 
alumnado que a partir do 16 de Marzo realizase o 100% das tarefas 
propostas. Deste xeito o traballo realizado dende esa data so se terá 
en conta para mellorar a cualificación do alumnado. 

 
Enténdese superada a materia cando a suma dos dous puntos anteriores 
acade polo menos un 5. 

Proba 
extraordinaria  

O alumnado que non acade unha media de 5 na cualificación final do curso 
deberan  facer unha serie de actividades para lograr a cualificación positiva 
do módulo.  
 
 En todo caso estas actividades  versará sobre os contidos mínimos 
indicados no apartado 1 deste documento. 

Alumnado co 
módulo 

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  

Todas as actividades propostas versarán sobre a Unidade 
Formativa  relacionada coa prevención de riscos laborais.  
 
Ao alumnado encomendaráselle facer e entregar pola aula virtual 
ou no email da profesora unha serie de actividades tanto teóricas 
como prácticas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas 
actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un 
bo estado emocional, o alumnado terá na aula virtual do centro 
todo o material de apoio necesario para realizar as tarefas 
anteriormente descritas.  
 
O traballo está distribuído por temas. Todo a alumnado ten acceso 
a internet e coñece que seguimos avanzando no temario do 
módulo. O departamento de Economía toma esta decisión xa que 
considera que todo o alumnado maior de idade e con amplos 
coñecementos de informática pode seguir normalmente avanzando 
no seu proceso de aprendizaxe.  
 
Aínda así,  tan só se avaliará a actividade desenvolta a distancia de 
forma positiva  positivo.  
 
 

 

Materiais e recursos 

• Ordenador e conexión da docente 
• Ordenador e conexión do alumnado  
• Cisco Webex 
• Aula virtual do centro (Moodle) 
• Apuntes, blogs de consulta, boletíns de exercicios, vídeos de 

Youtube…  e todo o necesario para que transcorra a 
teleformación do mellor xeito posible. 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL  
CURSO: 1º ASIR  
MATERIA: FOL: 

 

  

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información 
ao 

alumnado e 
ás familias 

O procedemento que se emprega  para informar ao alumnado é o seguinte: 
a) Cisco Webex   

 
b) Aula virtual do centro (Moodle, no curso desta materia): 

                                  
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesisidropargapondal/aulavirtual2/course/view.php?id
=215 

c) Correo electrónico, usando a profesora o correo corporativo da Xunta: 
shailagp85@edu.xunta.es 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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