
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Isidro Parga Pondal 2018/201915027307 Carballo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0380 Formación e orientación laboral 42018/2019 128107

MPMP03_80 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42018/2019 7462

MPMP03_80 Prevención de riscos laborais 42018/2019 5445

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

Profesorado asignado ao módulo JOSE LUIS ABAL FABEIRO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JOSE LUIS ABAL FABEIRO

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

1. Interpretar o marco legal do traballo e distinguir os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais.

2. Diferenciar as modalidades de contratación e aplicar procedementos de inserción na realidade laboral como traballador por conta allea ou por

conta propia. Recoñecer os distintos motivos de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

3. Describir o sistema de Protección Social.

4. Xestionar posibles conflitos laborais. Valorar e identificar a representación dos traballadores. Identificar as vantaxes dos equipos de traballo.

5. Orientarse no mercado de traballo, identificando as súas propias capacidades e intereses e o itinerario profesional idóneo.

6. Analizar as situacións de risco máis habituais no ámbito laboral que poidan afectar a saúde e aplicar as medidas de protección e prevención

correspondentes.

7. Analizar as actuacións que se deben seguir en caso de accidente de traballo e aplicar as medidas sanitarias básicas inmediatas no lugar do

accidente en situacións simuladas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0380_12

Resultados de aprendizaxe

MP0380_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 O DEREITO DO TRABALLO:
NORMAS FUNDAMENTAIS

Concepto e evolución do Dereito de Traballo. Traballos
excluídos da regulación laboral. Principios aplicables ás
normas laborais. Dereitos e deberes do traballador e do
empresario.

8 5 X

2 O CONTRATO DE TRABALLO Concepto, partes, elementos e forma do contrato de traballo.
Capacidade para contratar e traballar. Dereitos e deberes
derivados do contrato.

4 5 X

3 MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

Tipos de contratos laborais: indefinidos, formativos, de
duración determinada, a tempo parcial.

4 5 X

4 A XORNADA DE TRABALLO E
A SÚA RETRIBUCIÓN

Xornada laboral, horas extraordinarias, traballo a quendas e
descansos. Salario: concepto e clases. Nómina: concepto e
formalización.

12 10 X

5 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN
E EXTINCIÓN DO CONTRATO
DE TRABALLO

Mobilidade laboral (funcional, xeográfica, substancial).
Suspensión e extinción do contrato. Liquidación de haberes.

6 5 X

6 A SEGURIDADE SOCIAL O sistema da Seguridade Social e os seus réximes. Alta,
afiliación e cotización. Prestacións da Seguridade Social: tipos
e cálculo.

10 10 X

7 REPRESENTACIÓN,
CONFLITOS E
NEGOCIACIÓNS

Representación e participación dos traballadores. Os
sindicatos. Conflitos colectivos. Folga. Peche patronal.
Convenio Colectivo.

8 5 X

8 OS EQUIPOS DE TRABALLO Grupos e equipos de traballo. Tipos, vantaxes, características,
funcionamento e avaliación dos equipos de traballo. Técnicas
de traballo en equipo.

4 2 X

9 XESTIÓN DO CONFLITO Negociación, fontes e análise de conflito laboral.
Procedementos de resolución de conflitos.

4 3 X

10 A AUTOORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Intereses profesionais. Itinerarios profesionalizadores.
Transición do ensino á vida activa. Elaboración do proxecto
profesional.

4 2 X

11 O PROCESO DE PROCURA
DE EMPREGO

Fontes de información e emprego. Proceso de selección de
persoal. Carta de presentación, currículo e entrevista.

6 5 X

12 O TRABALLO POR CONTA
PROPIA

Idea inicial, plan de empresa e trámites de constitución dunha
empresa.

4 3 X

13 FUNDAMENTOS DA
SEGURIDADE E SAÚDE

Diferéncianse os conceptos de traballo, saúde, risco, dano,
accidente e enfermidade profesional.

4 5 X X

14 A PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS

Concepto, técnicas e organización da prevención. Obrigas
dos traballadores e empresarios nesta materia. Organismos
públicos competentes en materia preventiva.

5 5 X X X

15 MEDIDAS XERAIS DE
PROTECCIÓN E PREVENCIÓN

As condicións xerais de protección. Protección colectiva e
individual. Sinalización de seguridade e contra incendios.

15 10 X X

16 ACTUACIÓNS EN CASO DE
ACCIDENTES

Actuación en caso de accidente. Plan de emerxencia.
Investigación de accidentes.

15 10 X X

17 APLICACIÓN DE TÉCNICAS
DE PRIMEIROS AUXILIOS

Principios xerais nos primeiros auxilios. Técnicas de primeiros
auxilios en caso de queimaduras, hemorraxias, fracturas e
outros.

15 10 X

Total: 128

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O DEREITO DO TRABALLO: NORMAS FUNDAMENTAIS 8

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Dereito de Traballo 3,011.4 Relacións laborais ordinarias, especiais e non laborais

1.1 Manexo do concepto de dereito de traballo

1.2 O ámbito de aplicación do Dereito de traballo: o traballo

1.3 Valorar a importancia do Dereito Laboral

As fontes do dereito de traballo 1,022.1 Distinción das distintas fontes do Dereito de Traballo

2.2 Recoñecer a xerarquía da normativa laboral

Principios de aplicación das normas laborais 1,033.1 Recoñecer os distintos principios de aplicación das normas laborais

3.2 Aplicación práctica da aplicación dos distintos principios

Os organismo xudiciais laborais 1,044.1 Recoñecer os distintos organismos xudiciais laborais

4.2 Diferenciar as tres partes nunha sentenza xudicial

Dereitos e obrigas do traballador e o empresario 2,055.1 Distinguir entre dereitos básicos e específicos do traballador

5.2 Recoñecer as obrigas do traballador

5.3 Coñecer os dereitos e obrigas do empresario

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do
dereito do traballo.

PE.1 - Fontes e principios do Dereito
Laboral

•

S 20 CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. PE.2 - Organismos que interveñen nas
relacións laborais

•

S 20 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. TO.1 - Dereitos e obrigas recollidos na
normativa laboral

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 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 en rede.

LC.1 - Condicións do convenio colectivo
aplicable ó título de técnico superior en
administración de sistemas informáticos en
rede

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

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

 Análise da relación laboral individual.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O Dereito de Traballo - O
dereito de traballo, ámbito
de aplicación e tipos de
relacións laborais

Explicación sobre a
necesidade dunha
lexislación no ámbito
laboral.

• Realizar un esquema
sobre as relacións
laborais ordinarias,
especiais e non
laborais.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
relacións laborais
ordinarias, especiais e
non laborais.

• Información sobre a
lexislación laboral
vixente no noso país.

• PE.1 - Fontes e
principios do Dereito
Laboral

•

1,0As fontes do dereito de
traballo - As distintas fontes
do Dereito Laboral e a súa
orde xerárquica

Explicación sobre as
fontes do dereito do
traballo e a xerarquía
normativa laboral.

• Realizar un gráfico no
que se mostre a
Pirámide da xerarquía
normativa.

•

Realizar supostos
prácticos sobre a
aplicación dunha ou
otra norma laboral.

•

Proba escrita.•

Gráfico da Pirámide da
xerarquía normativa
laboral.

•

Casos prácticos
resoltos sobre a
aplicación de distintas
normas laborais e as
súas consecuencias.

•

Casos prácticos.•

Medios audiovisuais.•

PE.1 - Fontes e
principios do Dereito
Laboral

•

1,0Principios de aplicación das
normas laborais - Os
principios de norma máis
favorable, in dubio pro
operario, condición máis
favorable e irrenunciabilidad
de dereitos

Explicación sobre os
principios de aplicación
das normas laborais.

• Realizar un esquema
dos principios de
aplicación das normas
laborais.

•

Casos prácticos de
aplicación dos
principios.

•

Proba escrita.•

Esquema dos principios
de aplicación das
normas laborais.

• Recursos audiovisuais
e presentacións.

• LC.1 - Condicións do
convenio colectivo
aplicable ó título de
técnico superior en
administración de
sistemas informáticos en
rede

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Os organismo xudiciais
laborais - Os distintos
organismos xudiciais
laborais e as súas
competencias

Explicación sobre os
organismos xudiciais
laborais existentes e as
súas competencias.

• Realizar un esquema
sobre os distintos
organismos xudiciais
laborais existentes no
noso entorno e as súas
funcións.

•

Realizar un esquema
sobre a Administración
Laboral en España.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre a
Administración Laboral
española.

•

Esquema sobre os
organismos xudiciais
laborais e as súas
competencias.

•

Material lexislativo e
medios audiovisuais.

• PE.2 - Organismos que
interveñen nas relacións
laborais

•

2,0Dereitos e obrigas do
traballador e o empresario -
Dereitos básicos e
específicos do traballador,
dereitos do empresario e
obrigas

Explicación sobre os
dereitos e obrigas dos
traballadores e
empresarios na relación
laboral.

• Esquema sobre os
dereitos e obrigas dos
traballadores e
empresarios.

•

Esquema sobre os
tipos faltas e sancións
existentes.

•

Proba escrita.•

Esquemas sobre
dereitos e obrigas, e
faltas e sancións.

• Lexislación.• TO.1 - Dereitos e obrigas
recollidos na normativa
laboral

•

8,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O CONTRATO DE TRABALLO 4

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O contrato de traballo 2,011.3 Os suxeitos do contrato de traballo, capacidade de traballar e contratar

1.1 Manexo do concepto de contrato de traballo

1.2 Recoñecer os elementos esenciais do contrato de traballo

A forma e contido do contrato de traballo 1,022.1 Distinguir entre contrato escrito e oral

2.2 Coñecer os contidos mínimos dun contrato de traballo

O período de proba 1,033.1 Recoñer a función do período de proba

3.2 Duración máxima do período de proba

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. PE.1 - Elementos esenciais dun contrato de
traballo

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O contrato de traballo -
Concepto, elementos e
suxeitos do contrato de
traballo

Explicación sobre os
elementos e suxeitos
do contrato de traballo

• Realizar un esquema
sobre elementos,
suxeitos, forma e
contido dos contratos
laborais.

•

Análise dun contrato de
traballo.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre
elementos, forma e
contido do contrato.

• Presentación de
contratos de traballo.

• PE.1 - Elementos
esenciais dun contrato
de traballo

•

1,0A forma e contido do
contrato de traballo - Forma
e contido do contrato de
traballo.

Realizar supostos
prácticos sobre forma e
contido de contratos de
traballo.

• Contratos de traballo
cubertos.

• Equipamentos
informáticos.

•

contratos de traballo
dixitais e en formato
papel.

•

PE.1 - Elementos
esenciais dun contrato
de traballo

•

1,0O período de proba -
Definición de período de
proba e duración máxima

Explicación sobre o
período de proba e a
súa duración máxima.

• Realizar un esquema
sobre a duración do
período e proba
segundo o título do
traballador.

•

Proba escrita.•

Esquema sobra a
duración do período de
proba.

• Presentación sobre a
tema.

• PE.1 - Elementos
esenciais dun contrato
de traballo

•

4,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 4

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principais tipos de contratación 3,011.1 Identificar as características dun contrato indefinido

1.2 Diferenciar os distintos tipos de contratación temporal: por obra ou
servizo, eventuais, de interinidade...

1.3 Descrición dos distintos tipos de contratos formativos: para a formación e
prácticas

1.4 Coñecer os contratos a tempo parcial

1.5 Enumerar as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos

1.6 Recoñecer a existencia de fraude na contratación laboral

Os novos entornos de organización do traballo 1,022.1 Descrición dos novos entornos de organización do traballo: teletraballo e
subcontratación

2.2 Valoración da flexibilidade e os beneficios sociais das novas
organizacións

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos.

PE.1 - Principais modalidades de
contratación e medidas para o fomento da
contratación

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

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

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Principais tipos de
contratación - Vantaxes e
inconvenientes dos
distintos tipos de contratos
laborais actuais

Explicación sobre as
distintas modalidades
de contratación
existentes na
actualidade. E sobre as
medidas para o
fomento da
contratación de certos
colectivos.

• Realizar un esquema
sobre os tipos de
contrato existentes.

•

Realizar casos
prácticos de asignación
da mellor modalidade
de contratación para
distintos supostos.

•

Cumplimentar todos os
tipos de contrato
existentes.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre os
tipos de contrato laboral
existentes.

•

Contratos debidamente
cumplimentados.

•

Tipos de contrato en
formato dixital e en
papel.

•

Equipos informáticos e
software adecuado.

•

PE.1 - Principais
modalidades de
contratación e medidas
para o fomento da
contratación

•

1,0Os novos entornos de
organización do traballo -
Recoñecer e valorar a
existencia dos novos
entornos: subcontratación e
teletraballo

Explicación sobre os
novos entornos de
organización do
traballo:
subcontratación,
teletraballo, a domicilio.

• Realizar un esquema
sobre os novos
entornos de
organización do
traballo.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre novos
entornos de
organización do
traballo.

• Equipamentos
informáticos.

• PE.1 - Principais
modalidades de
contratación e medidas
para o fomento da
contratación

•

4,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A XORNADA DE TRABALLO E A SÚA RETRIBUCIÓN 12

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A xornada e os descansos laborais 2,011.1 Identificar a xornada laboral e o horario de traballo. Tipos de xornadas e
tipos de horario de traballo.

1.2 Recoñecer as vantaxes e inconvenientes dun traballo a turno e nocturno

1.3 Distinguir os distintos tipos de horas extraordinarias.

1.4 Coñecer os períodos de descanso legais e os permisos retribuidos.

1.5 Coñecer o calendario laboral

O salario: concepto, estrutura e garantías 2,022.1 Coñecer a estrutura do salario: salario base, complementos salariais e
pagas extraordinarias

2.2 Diferenciar os complementos salariais dos extrasalariais

2.3 Valorar a existencia dun Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

2.4 Coñecer as garantías do salario e o Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

A nomina: concepto e estrutura. 8,033.1 Coñecer o concepto de nómina e a súa estrutura.

3.2 Diferenciar os distintos devengos dunha nómina.

3.3 Identificar e calcular as deducións dunha nómina.

3.4 Calcular as bases de cotización á Seguridade Social e IRPF.

3.5 Calculo do líquido a percibir en distintos supostos prácticos.

12TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 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.

TO.1 - Medidas establecidas legalmente
para a conciliación da vida laboral e familiar

•

S 70 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.

PE.1 - Análise do recibo de salario e os
seus elementos integradores

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A xornada e os descansos
laborais - Horario de
traballo, as horas
extraordinarias, traballos
nocturno e a turnos,
descansos laborais.

Explicación sobre a
xornada laboral, o
horario de traballo, as
horas extraordinarias,
períodos de descanso e
redución da xornada
laboral para a
conciliación da vida
familiar e laboral.

• Realizar un esquema
sobre os distintos tipos
de xornada e horario
laboral.

•

Realizar un esquema
sobre os distintos tipos
de horas
extraordinarias
(estruturais, non
estruturais e de forza
maior)

•

Análise e casos
prácticos sobre
períodos de descanso,
permisos retribuídos e
o calendario laboral
actual.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre tipos
de xornada e horario
laboral.

•

Esquema sobre horas
extraordinarias.

•

Casos prácticos
resoltos sobre períodos
de descanso e
permisos retribuídos.

•

Equipamentos
informáticos.

•

Información, lexislación
e calendario laboral
actuais.

•

TO.1 - Medidas
establecidas legalmente
para a conciliación da
vida laboral e familiar

•

2,0O salario: concepto,
estrutura e garantías -
Definición de salario,

Explicación sobre a
estrutura do salario e
distinción entre tipos de
salario, complementos
salariais e retribucións
extrasalariais.

• Realizar un esquema
sobre os distintos
complementos salariais
e retribucións
extrasalariais.

•

Elaborar un informe
sobre a importancia da
existencia dun salario
mínimo interprofesional
e a súa contía actual.

•

Realizar un resumo
sobre as garantías do
salario e o Fogasa.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre
complementos salariais
e retribucións
extrasalariais.

•

Informe sobre o Salario
Mínimo
Interprofesional.

•

Resumo sobre as
garantías do salario e o
Fogasa.

•

Presentacións.•

Equipos informáticos
conectados á rede.

•

PE.1 - Análise do recibo
de salario e os seus
elementos integradores

•

8,0A nomina: concepto e
estrutura. - Definición de
nómina, estrutura,
devengos, deducións,
bases de cotización e IRPF.

Explicación de
supostos de cálculo das
bases de cotización da
Seguridade Social e
IRPF. E do cálculo do
total devengado,
deduccións e líquido a
percibir en distintos
casos prácticos.

• Realización de
documentos de cobro
de salarios para
diversos casos
prácticos.

•

Proba escrita.•

Nóminas cubertas para
distintos casos
prácticos.

• Documentos de cobros
de salarios.

•

Equipos informáticos
onde cubrir algunhas
nóminas en formato
dixital.

•

PE.1 - Análise do recibo
de salario e os seus
elementos integradores

•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 6

4.5.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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Modificación do contrato de traballo 1,011.1 Distinguir entre mobilidade laboral funcional e xeográfica

1.2 Recoñecer as modificacións substanciais do contrato de traballo

A suspensión do contrato de traballo 1,022.1 Recoñecer as distintas causas de suspensión dun contrato

2.2 Valorar os distintos efectos da suspensión do contrato laboral.

A extinción do contrato de traballo 3,033.1 Distinguir entre suspensión e extinción do contrato

3.2 Recoñecer as distintas causas da extinción do contrato laboral

3.3 Valorar os efectos da extinción do contrato de traballo

3.4 Coñecer os distintos tipos e causas de despido.

3.5 Cálculo de finiquitos.

O dereito procesal social 1,044.1 Coñecer as accións do dereito procesal e os seus prazos.

4.2 Distinguir os distintos órganos xurisdicionais e as súas funcións.

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción
da relación laboral.

PE.1 - Modificación, suspensión e extinción
da relación laboral

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Modificación do contrato de
traballo - Distintas formas
de modificación do contrato:
mobilidade ou modificación
substancial

Explicación sobre as
distintas causas de
modificación dun
contrato de traballo:
mobilidade funcional,
xeográfica e
modificación
substancial.

• Realizar un esquema
sobre distintos tipos de
modificacións do
contrato de traballo.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre
distintos tipos de
modificacións do
contrato de traballo.

• Presentacións e
equipos informáticos.

• PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

1,0A suspensión do contrato
de traballo - Concepto e
distintas causas de
suspensión do contrato de
traballo

Explicación sobre a
suspensión do contrato
de traballo e as súas
causas.

• Realizar un esquema
sobre a suspensión do
contrato de traballo.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre a
suspensión do contrato
de traballo.

• Presentación sobre o
tema.

• PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

3,0A extinción do contrato de
traballo - Concepto e
distintas causas de
extinción do contrato de
traballo

Expllicación sobre a
extinción do contrato de
traballo e as súas
causas.

• Realización dun
esquema sobre as
distintas causas de
extinción do contrato de
traballo.

•

Realización dun
esquema sobre os
distintos tipos de
despido e as súas
características.

•

Realizar protocolos de
actuación ante distintas
situacións de despido.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
causas de extinción do
contrato de traballo.

•

Esquema sobre os
distintos tipos de
despido e as súas
características.

•

Documentos a realizar
en caso de despido.

•

Presentación sobre o
tema.

•

Equipos informáticos.•

PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

1,0O dereito procesal social -
Coñecer as distintas
accións, prazos,
reclamacións, órganos
xurisdicionais e recursos
nos procesos laborais.

Explicación do profesor
sobre o procedemento
a seguir nos casos de
despido. Cálculo de
finiquitos.

• Cálculo de finiquitos a
partir de suspostos
prácticos.

•

Proba escrita.•

Casos prácticos
resoltos sobre cálculo
de finiquitos.

• Presentación sobre o
tema.

• PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

6,0TOTAL

- 14 -
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A SEGURIDADE SOCIAL 10

4.6.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

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O sistema de Seguridade Social: función e réximes 2,011.1 Coñecer a función da Seguridade Social e a súa estrutura.

1.2 Distinguir os distintos réximes de Seguridade Social existentes: xeral e
especiais.

1.3 Recoñecer as distintas obrigas de empresarios e traballadores nesta
materia: afiliación, alta, baixa e cotización.

As prestacións da Seguridade Social 8,022.1 Distinguir as distintas contingencias que cubre a Seguridade Social

2.2 Coñecer as prestacións que proporciona a Seguridade Social.

2.3 Diferenciar os requisitos das distintas prestacións

2.4 Cálculo da contía das prestacións.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para
a mellora da calidade de vida da cidadanía.

TO.1 - A Seguridade Social como piar do
estado do benestar

•

S 15 CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social. LC.1 - Funcionamento e estrutura do
sistema da Seguridade Social

•

S 30 CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

PE.1 - Procedementos para determinar as
bases de cotización

•

S 20 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.

LC.2 - Principais prestacións contributivas
da Seguridade Social

•

S 20 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.

LC.3 - Cálculo da duración e contía dunha
prestación para a situación de desemprego

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 A Seguridade Social como piar do estado social.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 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.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O sistema de Seguridade
Social: función e réximes -
A Seguridade Social como
base do Estado do
benestar, a súa estrutura e
réximes.

Explicar os sistema de
Seguridade Social e a
súa importancia como
piar do Estado do
Benestar.

• Realizar un esquema
sobre o sistema de
Seguridad Social e o
seu funcionamento.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre o
sistema de Seguridade
Social: estrutura e
funcións.

• Presentación sobre o
tema.

• LC.1 - Funcionamento e
estrutura do sistema da
Seguridade Social

•

TO.1 - A Seguridade
Social como piar do
estado do benestar

•

8,0As prestacións da
Seguridade Social -
Distintas continxencias e
prestacións da Seguridade
Social: asistencia sanitaria,
maternidade, incapacidade,
desemprego, xubilación...

Explicación sobre as
coberturas, cotizacións
e prestacións
contributivas e non
contributivas da
Seguridade Social.

• Realizar un esquema
das prestacións da
Seguridade Social.

•

Cálculo dos importes
das prestacións a partir
de distintos supostos
prácticos.

•

Proba escrita.•

Esquema das distintas
prestacións da
Seguridade Social.

•

Exemplos prácticos
resoltos de cálculo de
prestacións da
Seguridade Social.

•

Presentación sobre o
tema.

• LC.2 - Principais
prestacións contributivas
da Seguridade Social

•

LC.3 - Cálculo da
duración e contía dunha
prestación para a
situación de desemprego

•

PE.1 - Procedementos
para determinar as
bases de cotización

•

10,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 REPRESENTACIÓN, CONFLITOS E NEGOCIACIÓNS 8

4.7.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

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A representación dos traballadores e empresarios 4,011.1 Recoñecer as distintas organizacións sindicais

1.2 Coñecer as competencias e garantías dos órganos dos representantes
dos traballaodres na empresa

1.3 Coñecer o proceso electoral de elección de representantes

1.4 Identificar as distintas organizacións empresariais

A negociación colectiva e os convenios colectivos 2,022.1 Identificación de cada un dos elementos e contido do convenio colectivo

2.2 Localización da normativa correspondente ó convenio

2.3 Coñecer as fases do proceso da negociación colectiva.

Os conflitos laborais 2,033.1 Distinguir os distintos tipos de conflitos: folga, peche...

3.2 Coñecer distintos medios pacíficos de solución de conflitos laborais.

3.3 Coñecer outros medios de solución non pacíficos.

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50  CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na
empresa.

PE.1 - Órganos de representación dos
traballadores

•

S 25  CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. PE.2 - Conflictos colectivos e
procedementos de resolución

•

S 25  CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos ámbitos de organización do
traballo.

PE.3 - Novos ámbitos de organización do
traballo

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

  Novos ámbitos de organización do traballo.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A representación dos
traballadores e empresarios
- Os órganos de
representación dos
traballadores e empresarios

Explicación sobre a
composición e funcións
dos órganos
representativos da
empresa.

• Realizar esquemas
sobre os órganos de
representación dos
traballadores e as súas
funcións, e dos
empresarios.

•

Realizar procesos de
escrutinio para
supostos de procesos
electorais de
representantes.

•

Proba escrita.•

Esquemas sobre os
órganos de
representación dos
traballadores e
empresarios.

•

Resultados e escrutinio
dos supostos prácticos.

•

Presentación sobre o
tema e casos prácticos.

• PE.1 - Órganos de
representación dos
traballadores

•

PE.3 - Novos ámbitos de
organización do traballo

•

2,0A negociación colectiva e
os convenios colectivos -
Concepto, tipos de
convenios colectivos,
elementos e elaboración.

Explicación sobre os
convenios colectivos:
ámbito de aplicación,
contido, fases do
proceso de
negociación,
promotores, etc.

• Análise de distintos
convenios colectivos
incluíndo o propio da
actividade laboral onde
se desenvolve o perfil
do título de ASIR.

•

Proba escrita.•

Informes e supostos a
partir dos convenios
colectivos estudados.

• Convenios colectivos
en formato dixital.

•

Equipamentos
informáticos con
acceso á rede.

•

PE.2 - Conflictos
colectivos e
procedementos de
resolución

•

2,0Os conflitos laborais -
Concepto de conflito, tipos
e medios de solución.

Explicación de distintos
tipos de conflitos que
se poden dar no ámbito
laboral e posibles
solucións a estes.

• Realizar un esquema
sobre os conflitos
laborais máis habituais.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre os
conflitos laborais máis
habituais.

• Presentación sobre o
tema.

• PE.2 - Conflictos
colectivos e
procedementos de
resolución

•

8,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 OS EQUIPOS DE TRABALLO 4

4.8.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. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Grupos e equipos de traballo: concepto e características. 2,011.1 Identificar as relacións humanas que se establecen nunha empresa

1.2 Distinguir entre equipos e grupos de traballo: características, vantaxes,
desenvolvemento e funcionamento.

Aspectos básicos para traballar en equipo 2,022.1 Coñecer disintas técnicas de dinámicas de grupo.

2.2 Aplicar técnicas de grupo para distintas situacións.

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil
de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede e valoráronse as
súas vantaxes sobre o traballo individual.

PE.1 - Equipos de traballo en situacións
relacionadas co perfil do título

•

S 25 CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos
ineficaces.

LC.1 - Características dun equipo de
traballo eficaz

•

S 20 CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo.

TO.1 - Papeis dentros dos equipos de
traballo

•

N 10 CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo
para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

LC.2 - Técnicas de comunicación no equipo
de traballo

•

N 10 CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo.

TO.2 - Valoración da asunción das
decisións tomadas nun equipo de traballo

•

N 10 CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

PE.2 - Obxectivos establecidos e función do
equipo de traballo

•

100TOTAL

4.8.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 da informática e as comunicacións segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

- 19 -
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PROFESIONAIS

Contidos

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

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

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Grupos e equipos de
traballo: concepto e
características. - Distinguir
entre os grupos de traballo
e os equipos. Vantaxes e
funcionamento.

Explicación sobre as
características,
concepto, roles dun
equipo de traballo.
Sinalar as condicións
necesarias para que un
equipo sexa eficaz.

• Realizar un esquema
sobre as vantaxes e
inconvenientes do
traballo en equipo.

•

Realizar un esquema
sobre os distintos roles
que se dan nun equipo
de traballo.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
vantaxes e
inconvenientes dos
equipos de traballo.

•

Esquema sobre os
distintos roles dentro do
equipo de traballo.

•

Presentación sobre o
tema.

•

Equipamentos
informáticos.

•

LC.1 - Características
dun equipo de traballo
eficaz

•

LC.2 - Técnicas de
comunicación no equipo
de traballo

•

PE.1 - Equipos de
traballo en situacións
relacionadas co perfil do
título

•

PE.2 - Obxectivos
establecidos e función do
equipo de traballo

•

TO.1 - Papeis dentros
dos equipos de traballo

•

TO.2 - Valoración da
asunción das decisións
tomadas nun equipo de
traballo

•

2,0Aspectos básicos para
traballar en equipo -
Dinámicas de grupo e
equipos de traballo:
brainstorming, Phillip 66,
role playing...

Explicar o concepto de
dinámica de grupo e as
distintas técnicas de
dinámicas de grupo.

• Realizar un esquema
sobre as distintas
técnicas de dinámica
de grupo e a súa
utilidade.

•

Aplicar as distintas
técnicas de grupo a
supostos prácticos.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
distintas técnicas de
dinámica de grupo.

• Presentación teórica e
de casos prácticos.

• PE.2 - Obxectivos
establecidos e función do
equipo de traballo

•

4,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 XESTIÓN DO CONFLITO 4

4.9.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. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O conflito: fontes, características e tipos. 2,011.1 Recoñecer as fontes de conflito e as súas características

1.2 Distinguir os distintos tipos de conflito.

Procedementos de resolución de conflitos 2,022.1 Distinguir as distintas formas de resolución de conflitos

2.2 Aplicar a casos concretos a formas de resolución de conflito

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo
do equipo de traballo.

LC.1 - Procedementos para a resolución de
conflitos

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O conflito: fontes,
características e tipos. - As
distintas fontes de conflito,
características e vías de
negociación.

Explicar as distintas
fontes de conflito no
ámbito do traballo, as
súas características e
tipoloxía.

• Realizar un resumo das
distintas fontes de
conflito, tipos e
características.

•

Proba escrita.•

Resumo sobre as
distintas fontes de
conflito, tipos e
características.

• ¿Presentación sobre o
tema.

• LC.1 - Procedementos
para a resolución de
conflitos

•

2,0Procedementos de
resolución de conflitos -
Distintas formas de
resolución de conflitos:
conciliación, mediación e
arbitraxe

Explicación sobre as
diferentes formas de
resolución de conflitos.

• Realizar un esquema
sobre as vantaxes e
inconvenientes das
distintas formas de
resolución de conflito:
tanto pacíficas
(negociación, arbitraxe,
conciliación, mediación)
como non pacíficas.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
distintas formas de
resolución de conflitos.

• Presentación e casos
prácticos.

•

Casos prácticos en
prensa.

•

LC.1 - Procedementos
para a resolución de
conflitos

•

4,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 A AUTOORIENTACIÓN PROFESIONAL 4

4.10.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. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Proceso de análise das características persoais. 2,011.1 Coñecer as propias capacidades laborais

1.2 Analizar os intereses, aptitudes e expectativas profesionais

A transición do ensino á vida activa 2,022.1 Coñecer a estrutura do sistema de Formación Profesional.

2.2 Definir o sector profesional do título do Ciclo Formativo.

2.3 Elaborar un proxecto profesional e tomar decisións sobre o intinerario
profesional

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.

TO.1 - Propias aspiracións, motivacións,
actitues e capacidades para a toma de
decisións profesionais

•

S 10 CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

TO.2 - Importancia da formación
permanente para adaptarse ás esixencias
do procesos produtivo

•

N 10 CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión
Europea.

TO.3 - Formación e emprego noutros
estados da UE

•

S 10 CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

TO.4 - Aplicación do principio de non-
discriminación e igualdade

•

S 25 CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede.

LC.1 - Deseño de itinerario formativo
profesional persoal

•

S 30 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.

LC.2 - Competencias e capacidades
requiridas para a actividade profesional
relacionada co perfil do título

•

100TOTAL

4.10.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 administración de sistemas informáticos en rede.
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Contidos

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede.

 Proceso de toma de decisións.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Proceso de análise das
características persoais. -
Coñecemento dun mesmo
en canto a capacidades
laborais e intereses
profesionais

Realización de test de
intereses, aptitudes e
expectativas laborais.

•

Elaboración dun
proxecto profesional
tento en conta os
intereses, aptitudes,
capacidades e
expectativas laborais
persoais.

•

Proxecto profesional
tento en conta os
intereses, aptitudes,
capacidades e
expectativas laborais
persoais.

• Equipamentos
informáticos.

•

Tests de intereses
profesionais, aptitudes,
expectativas laborais.

•

TO.1 - Propias
aspiracións, motivacións,
actitues e capacidades
para a toma de decisións
profesionais

•

TO.2 - Importancia da
formación permanente
para adaptarse ás
esixencias do procesos
produtivo

•

2,0A transición do ensino á
vida activa - Análise do
mercado laboral e
formativo.

Elaboración e deseño
do itinerario profesional
persoal.

•

Realizar un esquema
das competencias e
capacidades requiridas
para a actividades
profesional relacionada
co perfil do título.

•

Itinerario profesional
persoal.

•

Esquema das
capacidades e
competencias
requiridas na actividade
profesional dos
técnicos superiores en
Administración de
Sistemas Informáticos
en Rede.

•

Equipamentos
informáticos
conectados á rede.

• LC.1 - Deseño de
itinerario formativo
profesional persoal

•

LC.2 - Competencias e
capacidades requiridas
para a actividade
profesional relacionada
co perfil do título

•

TO.3 - Formación e
emprego noutros
estados da UE

•

TO.4 - Aplicación do
principio de non-
discriminación e
igualdade

•

4,0TOTAL

- 24 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 O PROCESO DE PROCURA DE EMPREGO 6

4.11.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. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Proceso de procura de emprego nas empresas do sector de
actividade

2,011.1 Identificar as ofertas de emprego no seu sector de actividade

1.2 Manexar fontes de información, sobre todo TIC

1.3 Analizar ofertas de traballo en función das expectativas profesionais

Aplicación de técnicas de procura de emprego 1,022.1 Identificar a distintas técnicas existentes na búsqueda de emprego

Participación no proceso de selección 3,033.1 Recoñecer as distintas fases do proceso de selección e como actuar
nelas

3.2 Elaboración de cartas de presentación e currículum vitae

3.3 Practicar distintos tests e entrevistas de traballo

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en
rede.

LC.1 - Busca das principais fontes de
emprego para persoas co título de ASIR

•

S 50 CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de
emprego.

LC.2 - Emprego de técnicas e intrumentos
de procura de emprego

•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Proceso de procura de
emprego nas empresas do
sector de actividade -
Análise das capacidades
laborais e expectativas
laborais

Realizar un esquema
coas principais fontes
de emprego para as
persoas con título de
técnico superior en
Administración de
Sistemas Informáticos
en Rede.

• Esquema das principais
fontes de emprego para
o título do perfil
profesional propio.

• Equipamentos
informáticos.

•

Prensa.•

LC.1 - Busca das
principais fontes de
emprego para persoas
co título de ASIR

•

1,0Aplicación de técnicas de
procura de emprego -
Distintas técnicas de
búsqueda de emprego.

Realizar un esquema
das principais técnicas
e instrumentos de
procura de emprego,
seleccionando aquelas
que se adapten mellor
o perfil profesional.

• Esquema das principais
técnicas e instrumentos
de procura de emprego.

• Equipamentos
informáticos en rede.

•

Prensa diaria e revistas
especializadas.

•

LC.2 - Emprego de
técnicas e intrumentos
de procura de emprego

•

3,0Participación no proceso de
selección - A carta de
presentación, o Currículum
Vitae, tests e a entrevista.

Deseño do seu
currículum vitae
personal.

•

Deseño de cartas de
presentación tipo.

•

Realización de tests e
entrevistas de traballo.

•

Currículum vitae.•

Cartas de presentación.•

Tests e entrevistas de
traballo.

•

Equipamentos
informáticos.

•

Tests e cuestionarios.•

LC.2 - Emprego de
técnicas e intrumentos
de procura de emprego

•

6,0TOTAL

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 O TRABALLO POR CONTA PROPIA 4

4.12.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. NO

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A idea inicial e o Plan de empresa 3,011.1 Procurar ideas de negocio

1.2 Recoñecer a estrutura dun Plan de empresa

1.3 Elaboración dun plan de empresa

A constitución da empresa 1,022.1 Distinguir os distintos tipos de empresa e escoller o máis axeitado en
cada situación

2.2 Identificar os trámites necesarios para a posta en marcha da empresa.

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título.

OU.1 - Elaboración dun plan de empresa
para proxecto propio de negocio

•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A idea inicial e o Plan de
empresa - Pasos iniciais
para establecer un negocio
propio: a idea inicial e o
Plan de empresa

Crear unha idea de
negocio, acudindo a
fontes como os bancos
de ideas ou unha idea
propia pero valorándoa
convenientemente.

•

Elaborar un pequeno
plan de empresa.

•

Ideas de negocio.•

Plan de empresa.•

Equipamentos
informáticos con
acceso a internet.

• OU.1 - Elaboración dun
plan de empresa para
proxecto propio de
negocio

•

1,0A constitución da empresa -
Trámites, tipos de empresa
e posta en marcha.

Explicación sobre os
trámites á hora de
constituir os distintos
tipos de empresa.

• Realizar un esquema
sobre os distintos tipos
de empresa segundo a
súa forma xurídica.

•

Cumplimentar os
documentos y realizar
os trámites necesarios
para dar de alta a súa
propia empresa.

•

Esquema sobre as
distintas formas
xurídicas da empresa.

•

Documentos
necesarios para a
constitución da
empresa.

•

Equipamentos
informáticos.

• OU.1 - Elaboración dun
plan de empresa para
proxecto propio de
negocio

•

4,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE E SAÚDE 4

4.13.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 da
informática e as comunicacións. SI

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise da influencia na saúde das condicións de traballo. 1,011.1 Determinar as condicións dun determinado traballo.

1.2 Valorar a influencia na saúde das condicións de traballo.

Os ricos laborais e os danos derivados do traballo. 3,022.1 Identificar situacións de risco

2.2 Identificar danos derivados do traballo

2.3 Coñecer os riscos específicos do sector profesional

2.4 Coñecer a normativa aplicable tanto para a empresa como para os
traballadores

4TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. PE.1 - condicións laborais e saúde do
traballador

•

S 5 CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

PE.2 - principios de acción preventiva•

S 10 CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da informática
e as comunicacións.

PE.3 - dereitos correspondentes ó sector•

S 20 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.

PE.4 - riscos correspondentes ó sector da
informática

•

S 20 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. LC.1 - riscos e danos na práctica laboral•

S 20 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.

LC.2 - riscos e danos no sector da
informática

•

S 10 CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo das
persoas coa titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en
rede.

PE.5 - riscos e danos para o título de
técnico superior en administración de
sistemas informáticos en rede

•

N 10 CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun ámbito de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade do título.

OU.1 - investigación sobre os riscos
relacionados co título

•

100TOTAL
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4.13.e) Contidos

Contidos

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

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

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

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

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

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Riscos específicos no sector da informática e as comunicacións en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector profesional relacionado co título.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Análise da influencia na
saúde das condicións de
traballo. - Saúde laboral e
calidade de vida.
Condicións de traballo que
afectan á saúde.

Explicación da
influencia na saúde das
condicións nas que
realiza o seu traballo
unha persoa

• Realizar un esquema
sobre a relación entre o
traballo, a saúde e o
medio ambiente laboral

•

Proba escrita•

Esquema sobre a
relación entre o traballo
e a saúde.

• Lei de Prevención de
Riscos Laborais.

•

Equipamentos
informáticos e software.

•

PE.1 - condicións
laborais e saúde do
traballador

•

PE.2 - principios de
acción preventiva

•

3,0Os ricos laborais e os
danos derivados do
traballo. - Factores de risco,
riscos laborais e danos
derivados do traballo

Explicación sobres os
distintos riscos laborais
e os danos derivados
destes riscos.

•

Explicación sobre as
enfermidades
profesionais.

•

Realizar un esquema
sobre as relacións que
se establecen entre os
factores de risco, os
riscos que xeran e os
danos que se
producen.

•

Informe sobre as
enfermidades
profesionais e riscos
propios da actividade
relacionada co ámbito
do perfil do título de
Administración de
Sistemas Informáticos
en Rede.

•

Realizar un esquema
sobre os dereitos e
obrigas dos
traballadores e
empresarios na materia
preventiva.

•

Proba escrita.•

Informe sobre riscos e
enfermidades
profesionais propios do
perfil do título.

•

Esquema sobre os
dereitos e obrigas dos
empregados e
traballadores en
materia preventiva.

•

Esquema sobre as
relacións que se
establecen entre
factores de risco e
danos producidos.

•

Equipos informáticos
conectados á rede.

• LC.1 - riscos e danos na
práctica laboral

•

LC.2 - riscos e danos no
sector da informática

•

OU.1 - investigación
sobre os riscos
relacionados co título

•

PE.3 - dereitos
correspondentes ó sector

•

PE.4 - riscos
correspondentes ó sector
da informática

•

PE.5 - riscos e danos
para o título de técnico
superior en
administración de
sistemas informáticos en
rede

•

4,0TOTAL

- 30 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 5

4.14.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

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

RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no ámbito laboral da titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. NO

4.14.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A prevención e técnicas de prevención. 3,011.1 Coñecer a principal lexislación en materia de prevención de riscos no
noso país.

1.2 Distinguir as distintas medidas preventivas: Seguridade no traballo,
Hixiene industrial, Ergonomía...

1.3 Organismos públicos e privados en materia preventiva

Os dereitos e obrigas dos traballadores e empresarios na
prevención de riscos

2,022.1 Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores

2.2 Coñecer os dereitos e obrigas dos empresarios

5TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 10 CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a
eliminación ou a redución dos riscos laborais.

TO.1 - Sensibilización sobre a importancia
da formación e información para eliminar os
riscos laborais

•

S 15 CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia
de prevención de riscos laborais.

TO.2 - Obrigas das persoas traballadoras en
materia de prevención de riscos

•

N 10 CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as
actividades da empresa.

TO.3 - Sensibilización sobre os hábitos
preventivos

•

S 15 CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

LC.1 - Procedementos sobre xeitos de
organzación no ámbito preventivo

•

S 20 CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa
en materia de prevención de riscos.

LC.2 - Selección dos representantes das
persoas traballadoras nesta materia

•

S 10 CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos
laborais.

PE.1 - Organismos públicos relacionados
coa prevención de riscos

•

S 20 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.

PE.2 - Técnicas e medidas de prevención e
protección a aplicar para diminuír os
factores de risco

•

100TOTAL

4.14.e) Contidos
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Contidos

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

 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.

 Planificación da prevención na empresa.

4.14.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A prevención e técnicas de
prevención. - A prevención,
normativa aplicable e as
técnicas de prevención.

Explicación sobre a
lexislación en materia
de prevención de riscos
en España e sobre os
distintos organismos
relacionados coa
materia preventiva.

• Realizar un esquema
sobre os distintos
organismos
relacionados coa
materia preventiva e a
lexislación vixente.

•

Realizar un esquema
para distinguir as
distintas medidas
preventivas que existen
e a súa utilidade.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre
organismos e
lexislación en materia
preventiva no noso
país.

•

Esquema sobre
medidas preventivas.

•

Equipamentos
informáticos en rede.

• LC.1 - Procedementos
sobre xeitos de
organzación no ámbito
preventivo

•

PE.1 - Organismos
públicos relacionados
coa prevención de riscos

•

PE.2 - Técnicas e
medidas de prevención e
protección a aplicar para
diminuír os factores de
risco

•

TO.1 - Sensibilización
sobre a importancia da
formación e información
para eliminar os riscos
laborais

•

TO.3 - Sensibilización
sobre os hábitos
preventivos

•

2,0Os dereitos e obrigas dos
traballadores e empresarios
na prevención de riscos -
Dereitos e deberes de
empresarios e traballadores
en materia preventiva

Explicación sobre os
dereitos e deberes dos
traballadores e
empresarios en materia
de prevención de
riscos.

• Realizar un esquema
sobre os distintos
dereitos e obrigas dos
traballadores e os
empresarios na materia
preventiva.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre
dereitos e obrigas dos
traballadores e
empresarios.

• Equipamentos
informáticos e
procesador de textos.

• LC.2 - Selección dos
representantes das
persoas traballadoras
nesta materia

•

TO.2 - Obrigas das
persoas traballadoras en
materia de prevención de
riscos

•

5,0TOTAL

- 32 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN E PREVENCIÓN 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no ámbito laboral da titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. NO

4.15.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Riscos nunha empresa 8,011.1 Distinguir os riscos derivados das condicións de seguridade

1.2 Recoñecer os riscos medioambientais, físicos, químicos e biolóxicos.

1.3 Coñecer os riscos derivados da carga de traballo e a organización.

1.4 Identificar os riscos psicosociais.

Os equipos de protección individual 2,022.1 Identificar as características dun EPI

2.2 Aplicar os distintos EPI para diferentes situacións

Os sinais de seguridade 5,033.1 Distinguir os distintos tipos de sinalización.

3.2 Recoñecer os distintos sinais de seguridade no traballo.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 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.1 - Plan preventivo na empresa•

S 10 CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

LC.1 - Responsabilidades de cada
traballador no ámbito dunha prevención
integrada

•

S 20 CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co
sector profesional da titulación de técnico superior en administración de sistemas
informáticos en rede.

PE.1 - Plan de prevención dun centro de
traballo do sector da administración de
sistemas informáticos

•

N 20 CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana
empresa do sector de actividade do título.

OU.1 - Proxecto de plan de emerxencia
para unhna PEME

•

S 20 CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. PE.2 - Sinalización de seguridade e tipos•

S 10 CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás
situacións de risco atopadas.

LC.2 - Equipamentos de protección
individual

•

100TOTAL
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4.15.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

4.15.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Riscos nunha empresa -
Estudo dos riscos que se
producen nunha empresa

Explicación sobre os
distintos riscos
medioambientais,
físicos, químicos,
biolóxicos, psicosociais
e derivados da carga
de traballo que se
poden dar nun posto.

• Realizar un esquema
sobre os distintos riscos
derivados das
condicións de
seguridade no posto de
traballo.

•

Relacionar nunha táboa
os distintos riscos cos
postos de traballo nos
máis se poden producir.

•

Elaborar un plan de
emerxencia para unha
Pequena ou Mediana
Empresa.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre os
distintos riscos nun
posto de traballo.

•

Táboa de relación entre
postos de traballo e
riscos
medioambientais,
físicos, químicos,
biolóxicos, psicosociais
ou derivados da carga
de traballo.

•

Plan de emerxencia
para unha PEME

•

Equipamentos
informáticos
conectados á rede.

• LC.1 -
Responsabilidades de
cada traballador no
ámbito dunha prevención
integrada

•

OU.1 - Proxecto de plan
de emerxencia para
unhna PEME

•

PE.1 - Plan de
prevención dun centro de
traballo do sector da
administración de
sistemas informáticos

•

PE.2 - Sinalización de
seguridade e tipos

•

TO.1 - Plan preventivo
na empresa

•

2,0Os equipos de protección
individual - Concepto de
EPI, características e tipos.

Explicación sobre os
distintos tipos de EPI
existentes e a súa
utilidade.

• Realizar un esquema
sobre distintos Equipos
de Protección Individual
e Colectiva e a súa
utilidade.

• Esquema sobre EPI e
EPC.

• Equipamentos
informáticos.

• LC.2 - Equipamentos de
protección individual

•

5,0Os sinais de seguridade -
Sinalización e os seus
tipos: óptica, acústica,
olfativa e táctil.

Explicación sobre os
distintos tipos de
sinalización de
seguridade.

• Realizar un informe
sobre os distintos tipos
de sinais de seguridade
existentes, o seu
significado, forma e
cores.

• Informe sobre
sinalización de
seguridade.

• Equipamentos
informáticos
conectados á rede.

• PE.2 - Sinalización de
seguridade e tipos

•

15,0TOTAL
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 ACTUACIÓNS EN CASO DE ACCIDENTES 15

4.16.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

RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no ámbito laboral da titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. NO

4.16.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Protocolo de actuación en caso de accidente 10,011.1 Coñecer as técnicas de atención aos accidentados

1.2 Recoñecer o protocolo de actuación en caso de accidente: atención,
notificación, rexistro e investigación.

Protocolo de actuación ante una situación de emerxencia 5,022.1 Coñecer o plan de autoprotección

2.2 Identificar os distintos plans de emerxencia: alarma, evacuación,
incendios, intervención.

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 45 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco
laboral grave e inminente.

PE.1 - Procedemento ante situación de
emerxencia e risco laboral grave

•

S 10 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.

TO.1 - Medidas de protección específicas
de persoas traballadores sensibles a
determinados riscos

•

S 45 CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. PE.2 - Protocolos de actuación en caso de
emerxencia

•

100TOTAL

4.16.e) Contidos

Contidos

 Plans de emerxencia e de evacuación en ámbitos 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.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.
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4.16.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Protocolo de actuación en
caso de accidente -
Protocolo e técnicas de
actuación en caso de
accidente

Explicación sobre as
distintas técnicas de
actuación en caso de
accidente e do
protocolo a seguir.

• Realizar un esquema
sobre as técnicas de
atención a
accidentados.

•

Xogos online sobre
actuación en caso de
accidente.

•

Proba escrita.•

Esquema sobre as
distintas técnicas
existentes no caso de
accidente, e sobre o
protocolo a seguir.

• Equipamentos
informáticos
conectados á rede.

• PE.1 - Procedemento
ante situación de
emerxencia e risco
laboral grave

•

TO.1 - Medidas de
protección específicas de
persoas traballadores
sensibles a
determinados riscos

•

5,0Protocolo de actuación ante
una situación de
emerxencia - Protocolo e
plans para situacións de
emerxencia.

Explicación sobre a
importancia da
existencia dun plan de
autoprotección e
emerxencia no caso de
accidentes.

• Elaboración dun plan
de emerxencia.

•

Análise dos distintos
plans de emerxencia
existentes no centro
educativo como
exemplo de plans de
autoprotección.

•

Proba escrita.•

Plan de emerxencia
elaborado.

• Equipamentos
informáticos.

•

Plans de emerxencia.•

PE.2 - Protocolos de
actuación en caso de
emerxencia

•

15,0TOTAL
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PRIMEIROS AUXILIOS 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no ámbito laboral da titulación de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. NO

4.17.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os primeiros auxilios 5,011.1 Coñecer os principos de actuación básicos e xerais

1.2 Clasificar feridos: O triaxe

1.3 Identificar o contido dun botiquín

Técnicas de primeiros auxilios 10,022.1 Coñecer as técnicas de primeiros auxilios en caso de queimaduras

2.2 Coñecer as técnicas de primeiros auxilios en caso de hemorraxia

2.3 Coñecer as técnicas de primeiros auxilios en caso de fracturas e
escordaduras

2.4 Coñecer as técnicas de primeiros auxilios en caso de accidentado
inconsciente e non inconsciente

15TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de
emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

PE.1 - Técnicas de clasificación de feridos
en caso de emerxencia

•

S 70 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.

PE.2 - Técnicas básicas de primeiros
auxilios ante danos de diversos tipos

•

100TOTAL

4.17.e) Contidos

Contidos

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.17.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os primeiros auxilios -
Concepto de primeiros
auxilios e principios de
actuación básicos e xerais.

Explicación sobre as
técnicas de
clasificación de persoas
feridas en caso de
emerxencia, e das
técnicas básicas de
primeiros auxilios no
lugar do accidente.

• Realizar casos de
intervención en
diversas situacións de
emerxencia utilizando
técnicas básicas de
primeiros auxilios e de
clasificación de feridos.

• Resumo sobre distintas
situacións e técnicas de
recoñecemento de
feridos e uso de
técnicas básicas de
primeiros auxilios.

• Equipos informáticos,
imaxes e vídeos
explicativos.

• PE.1 - Técnicas de
clasificación de feridos
en caso de emerxencia

•

PE.2 - Técnicas básicas
de primeiros auxilios
ante danos de diversos
tipos

•

10,0Técnicas de primeiros
auxilios - Distintas técnicas
de primeiros auxilios en
accidentes comunes

Explicación mediante
vídeos e imaxes das
distintas técnicas de
primeiros auxilios que
existen.

• Aplicar as técnicas de
primeiros auxilios a
distintas situacións.

•

Xogos online sobre
aplicación de técnicas
de primeiros auxilios.

•

Proba escrita.•

Resumo sobre as
técnicas de primeiros
auxilios aplicables a
cada situación.

• Equipamentos
informáticos en rede.

•

Medios audiovisuais.•

PE.1 - Técnicas de
clasificación de feridos
en caso de emerxencia

•

PE.2 - Técnicas básicas
de primeiros auxilios
ante danos de diversos
tipos

•

15,0TOTAL
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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.

- Diferenciar os procesos de busca de emprego, fontes de información e mecanismos de selección.

- Identificar as iniciativas para o traballo por conta propia, así como, os trámites de constitución de pequenas empresas.

- Clasificar os recursos de autoorientación.

- Coñecer as condicións de traballo e de seguridade.

- Determinar os factores de risco: químicos, biolóxicos, físicos, organizativos.

- Diferenciar medidas de protección e de prevención.

- Coñecer as prioridades e secuencias de actuación en caso de accidentes. Aplicar técnicas de primeiros auxilios.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A nota de cada avaliación será a suma de dous criterios:

- os resultados das probas escritas suporán un 90% da nota final.

- a participación en clase, o traballo diario, o comportamento do alumno así como o seu interese na integración no grupo e o apoio ós seus

compañeiros terá un peso do 10% na nota final.

Nos exames  escritos será necesario contestar axeitadamente polo menos ó 50% de todos os contidos, sendo a cualificación mínima o 5 para

superar a proba.

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

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

Para aqueles alumnos que a través dos procedementos de avaliación comprobamos que non alcanzan as capacidades marcadas, deseñamos

unhas medidas de recuperación e reforzo. Estas medidas estarán en función das capacidades terminais concretos que non alcanzou e do por que

non as alcanzou. Para iso implantaremos tres tipos de actividades fundamentalmente: a interacción con outros compañeiros nas actividades de

ensino e aprendizaxe que deseñemos, lectura de textos seleccionados que lle axuden a entender os conceptos básicos e cuestionarios con

preguntas e exercicios sobre aqueles aspectos nos que o alumno presenta dificultades.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ó final de curso, se o alumno non alcanza as capacidades terminais programadas ou perda o dereito á avaliación continua por acumulación de

faltas de asistencia deberá facer unha evaluación extraordinaria, na que deberá presentar os traballos e cuestionarios que se lle encarguen e

realizar unha proba escrita.

Respecto aos alumnos que tendo cursado o módulo en 1º curso e pasen a 2º con este pendente a recuperación farase da seguinte forma:

- Exame único na convocatoria oficial extraordinaria que faga o centro.

- Darase opción a estes alumnos a entregar traballos periódicos dirixidos, co obxectivos de mellorar a preparación do exame.

Estes alumnos examinaranse preferentemente co profesor do Departamento que impartiu clase do módulo que teñen pendente. De non ser

posible, serán examinados polo profesor que imparta clase no ciclo e grupo ó que pertenceron o curso anterior, salvo que o departamento chegue

a algún outro acordo.

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

A continuación inclúense os parámetros de valoración da programación:

Entregan en prazo

Obxectivos

Competencias terminais

Contidos

Contidos mínimos

Metodoloxía

Recuperación pendentes

Recursos didácticos

Criterios de avaliación

Actividades de recuperación

Avaliación extraordinaria

Actividades extraescolares

Aspectos transversais

Atención á diversidade

Fomento TICs

Proba coñecementos previos

Ademais destes parámetros xerais, nas reunións de Departamento irase facendo unha avaliación, seguimento e control do programado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase ó principio de curso unha proba para avaliar os coñecementos inicias de cada alumno sobre a materia. Dita proba constará de varias

preguntas tipo test e algunha pregunta de resposta curta.

Os resultados desta proba tomaranse como nivel de partida inicial da clase no seu conxunto e de forma individual.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Prevense medidas de profundización deseñadas para aqueles alumnos e alumnas que alcanzan os obxectivos marcados e que, por intereses,

capacidades ou motivación, poden alcanzar outros obxectivos. Debemos ter en conta que os intereses e as motivacións poden ser parciais, e decir

que se refiren a aspectos concretos do currículo e non a todo o módulo.

Tamén se implantarán medidas de reforzo para aquel alumnado que non alcancen os obxectivos programados en cada avaliación. Estas medidas

consistirán en actividades de reforzo e consolidación sobre os contidos das unidades didácticas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que a Lei estabelece: Educación para a Paz, Educación moral e cívica, Educación para a saúde, Educación para igualdade

dos sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación vial e a Educación para o consumidor, por ser contidos que responden a unha

demanda da sociedade, estarán presentes ao longo do curso fundamentalmente no sentido actitudinal e de valores. Serán traballados

conxuntamente cos temas que, polas súas características, sexan máis acordes.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Organizaranse en conxunto con institucións e organizacións externas distintas actividades complementarias sobre todo en materia de autoemprego

e de inserción laboral, co fin de complementar os contidos teóricos abordados na aula.
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