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Outro profesorado MARIA LUISA PEREIRA GARRIDO

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

       A competencia xeral deste título Técnico en Xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de

prevención de riscos laborais e protección medioambiental.

       Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, así como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó publico e a cidadanía.

Prospectiva do título

      A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo esíxelle actualmente ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, así como unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomía e a iniciativa na

toma de decisións, co desenvolvemento de tarefas e coa vocación de atención ao público.

      As maiores vías de demanda de emprego son o sector de servizos, así como a externalización de certas tarefas que realizan algunhas

empresas. Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da área administrativa, tanto pola implantación de novas empresas

de todos os sectores económicos como polo desenvolvemento das xa existentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis

compañías deciden subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que, loxicamente, implica o crecemento e

a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de

servizos, etc.).

      O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa

demanda destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

      A crecente competitividade no mundo empresarial require, así mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente

de xestión de calidade, respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

      En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio

internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor máis de esixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

     Perfil profesional do título.

     O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

     Competencia xeral.

     A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e

fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos

de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección

ambiental.

     Orientacións pedagóxicas.

A formación do módulo operacións administrativas de recursos humanos deben contribuír a alcanzar os obxectivos xerais e), k), l), r) e t) do ciclo

formativo e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b),f),g), n), o), p), e r).

Obxectivos xerais:

e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de

tratamento da información

k) Recoñecer a normativa legal aplicable, as técnicas de xestión asociadas e as funcións do Departamento de Recursos Humanos, e analizar a

problemática laboral que poida darse nunha empresa e a documentación relacionada para realizar a xestión administrativa dos recursos humanos.
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l) Identificar e preparar a documentación relevante e as actuacións que cumpra desenvolver, interpretando a política da empresa, para efectuar as

xestións administrativas das áreas de selección e formación dos recursos humanos

r) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da produción.

t) Recoñecer e identificar posibilidades de mellora profesional, reunindo información e adquirindo coñecementos para a innovación e a

actualización no ámbito do seu traballo.

 Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

f) Efectuar as xestións administrativas das áreas de selección e formación dos recursos humanos da empresa, axustándose á normativa e á

política empresarial, baixo a supervisión da persoa responsable do departamento.

g) Prestar apoio administrativo na área de xestión laboral da empresa, axustándose á normativa e baixo a supervisión da persoa responsable do

departamento.

n) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.

o) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora e adaptándose a diferentes postos de

traballo e a novas situacións.

p) Participar de xeito activo na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0442_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Selección de Recursos
Humanos

Funcions, comunicacións e organización do departamento
RRHH

20 15 X

2 Formación e Promoción dos
Recursos Humanos

 Entidades de formación e técnicas Administrativas de
promoción.

15 10 X

3 Contratos Laborais O Contrato de Traballo e as súas modalidades 45 20 X

4 O Salario O Recibo de Salario, estructura e liquidación 49 45 X

5 Control e xestión de RRHH Sistemas de control de persoal e prevención de riscos
laborais

18 10 X X

Total: 147

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 Selección de Recursos Humanos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do persoal, e describe a documentación asociada. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 O Concepto e a organización do departamento de recursos
humanos.

2,011.1 Describir os aspectos principais da organización das relacións laborais.

 As funcións do departamento de recursos humanos.
Normativa laboral

3,022.1 Relacionar as funcións e as tarefas do departamento de recurso
humanos, asi como as principais políticas de xestión do capital humano das
organizacións.

 As comunicacións na área de persoal. 2,033.1 Compilar a información das accións formativas, xunto cos informes
cuantitativos documentais e informáticos de cada cada participante, e
elaboráronse os informes apropiados.

 A motivación no traballo. 3,044.1 Marter actualizada  a base de datos creada para este fin a información
sobre formación, desenvolvemento, comprnsación e beneficios, así como a
de interese xeral para o persoal.

 O control do persoal. 3,055.1 Compilar a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal
ao novo emprego

 Identificación das fases do proceso de selección de persoal. 2,066.1 Identificar as técnicas habituais de captación e selección.

 Coñecemento das diferentes probas de selección e
presentación de exemplos.

3,077.1 Definir os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun
proceso de selección.

7.2 Identificar os recuros e os tempos para realizar un proceso de selección
de persoal.

 Realización de documentación relacionada cos candidatos a
unha oferta de emprego.

2,088.1 Realizar consultas con bases de datos.

8.2 Aplicar criterios, normas e procesos de calidade na procura dunha
xestión eficaz.

20TOTAL

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 10 CA1.1 Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais. PE.1 - A organización dos recursos
humanos.

•

S 10 CA1.2 Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos humanos, así
como as principais políticas de xestión do capital humano das organizacións.

PE.2 - Funcións do departamento dos
recursos humanos.

•

S 10 CA1.3 Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección. PE.3 - Reclutamento do persoal.•

N 5 CA1.4 Caracterizáronse os labores de apoio na execución de probas e entrevistas nun
proceso de selección, utilizado as canles convencionais ou telemáticas.

LC.1 - Utilización das canles de selección.•

S 15 CA1.5 Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un
proceso de selección de persoal.

PE.4 - Recursos que interveñen no proceso
de selección

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA1.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante, e elaboráronse os informes apropiados.

S 10   CA1.6.1 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes
cuantitativos documentais e informáticos de cada participante.

PE.5 - Sobre datos recollidos dos
participantes.

•

S 10   CA1.6.2 Elaboráronse os informes apropiados. OU.1 - Elaboración de informes obtidos con
bases de datos.

•

S 10 CA1.7 Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre
formación, desenvolvemento, compensación e beneficios, así como a de interese xeral para
o persoal.

PE.6 - Funcionamento e protección de
bases de datos.

•

S 10 CA1.8 Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo
emprego.

PE.7 - Accións formativas das empresas.•

N 5 CA1.9 Realizáronse consultas das bases de datos cos filtros indicados, e elaboráronse
listaxes e informes sobre diversos datos de xestión do persoal.

LC.2 - Manexo de datos para a xestión de
persoal.

•

N 5  CA1.10 Aplicáronse os criterios, as normas e os procesos de calidade establecidos, na
procura dunha xestión eficaz.

LC.3 - Normas e criterios para acadar unha
xestión eficaz.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fontes da normativa laboral.

 0Elaboración dos informes apropiados.

 Funcións do departamento de recursos humanos.

 Políticas de xestión de captación do capital humano na empresa.

 Fontes externas e internas de recrutamento.

 Métodos de selección de persoal: probas de selección, entrevista, dinámica de grupos e centros de avaliación.

 Adaptación ao novo emprego.

 Subvencións. Fontes de subvencións.

 Políticas de xestión de persoal.

 Compilación da información das accións formativas.

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)

2,0 O Concepto e a
organización do
departamento de recursos
humanos. - Analizar as
diferentes formas de
organizar o departamento
de recursos humanos.

Explicación dos
contidos relacionados
coa organización das
relacións laborais.

•

Exposición das
características propias
da organización das
relacións laborais.

•

Elabora un
organigrama que
reflexe a organización
do departamento de
recursos humanos.

•

Identifica as
características do
departamento de
recursos humanos.

•

Actividades resoltas.•

Probra escrita resolta.•

Diferentes manuais.•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.1 - A organización
dos recursos humanos.

•
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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)

3,0 As funcións do
departamento de recursos
humanos. Normativa laboral
- Describir as funcións do
despartamento de recursos
humanos

Exposición do profesor
das distintas funcións
dos recursos humanos.

• Distingue as funcións
que corresponden a
xestión de persoal.

• Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

Normativa vixente.•

PE.2 - Funcións do
departamento dos
recursos humanos.

•

2,0 As comunicacións na área
de persoal. - Identificar os
tipos de comunicación na
empresa.

Explicación por parte
do profesor das
comunicacións da área
de persoal.

• Define as
comunicacións
descendente,
ascendente e lateral.
Representación
mediante un esquema.

• Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

Normativa vixente.•

OU.1 - Elaboración de
informes obtidos con
bases de datos.

•

PE.5 - Sobre datos
recollidos dos
participantes.

•

3,0 A motivación no traballo. -
Analizar a motivación no
traballo

Explicación por parte
do profesor das
distintas teorías da
motivación.

• Coñece e destingue as
características máis
comúns da teoría de
Maslow e da teoría da
X e da Y.

• Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.6 - Funcionamento e
protección de bases de
datos.

•

3,0 O control do persoal. -
Valorar a necesidade de
establecer métodos de
control dos traballadores da
empresa.

Explicación do control
de obxectivos
marcados pola
dirección.

•

Explicación da
documentación que
aparece nun
expediente.

•

Coñece os mecanismos
para lograr un control
disciplinario e horario
na empresa.

•

Manexase
adecuadamente na
elaboración dos
documentos que
forman un expediente
persoal.

•

Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

Normativa vixente.•

PE.7 - Accións
formativas das
empresas.

•

2,0 Identificación das fases do
proceso de selección de
persoal. - Explicar o
proceso de selección de
persoal

Explicación das
diferentes fases do
proceso de selección.

• Coñece e identifica as
diferentes fases de
selección de persoal.

• Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

• PE.3 - Reclutamento do
persoal.

•

3,0 Coñecemento das
diferentes probas de
selección e presentación de
exemplos. - Analizar os
diferentes modelos
empregados para a
selección de persoal.

Explicación das
diferentes probas de
selección.

• Coñece e distingue as
diferentes probas de
selección de persoal.

• Proba escrita resolta•

Actividades resoltas•

Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Utilización das
canles de selección.

•

PE.4 - Recursos que
interveñen no proceso de
selección

•

2,0 Realización de
documentación relacionada
cos candidatos a unha
oferta de emprego. -
Analizar os diferentes
modelos empregados.
Protección de datos.

Explicación do manexo
dunha base de datos.

•

Explicación das normas
a seguir para unha
xestión eficaz.

•

Manexo dunha base de
datos.

•

Aplicación da normativa
vixente.

•

Informes e consultas
obtidos dunha base de
datos.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

LC.2 - Manexo de datos
para a xestión de
persoal.

•

LC.3 - Normas e criterios
para acadar unha xestión
eficaz.

•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Formación e Promoción dos Recursos Humanos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a documentación
xerada. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A formación profesional en España. 3,011.1 Coñecer a división da formación profesional en España.

1.2 Valorar a importancia da formación permanente dos traballadores na
empresa.

As políticas de formación. 5,022.1 Coñecer as políticas de formación.

2.2 Diseñar dun plan de formación.

O financiamento da formación 4,033.1 Identificar as axudas existentes para a formación dos traballadores.

A promoción no traballo. 3,044.1 Coñecer e valorar a promoción dentro da empresa.

15TOTAL

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 20 CA2.1 Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos
plans de carreira do persoal.

PE.1 - As características dos plans de
formación continua.

•

S 5 CA2.2 Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación
(manuais, listaxes, horarios e follas de control).

LC.1 - Elaboración da documentación
pertinente.

•

S 15 CA2.3 Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes,
preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de formación nun caso
empresarial dado, e contactouse con elas.

PE.2 - As entidades de formación
existentes.

•

S 15 CA2.4 Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa
contía e dos seus requisitos.

PE.3 - Clasificación das principais fontes de
subvención.

•

N 5 CA2.5 Organizáronse listaxes de actividades de formación e reciclaxe en función de
programas subvencionados.

LC.2 - Listaxes de actividades de formación.•

S 15 CA2.6 Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos
documentais e informáticos de cada participante.

PE.4 - Elaboración de informes relacionados
coas accións formativas.

•

S 5 CA2.7 Actualizouse a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e
beneficios, así como a de interese xeral para o persoal, nas canles de comunicación
internas.

LC.3 - Interese xeral para o persoal que ten
a información actual sobre  a súa formación.

•

S 10 CA2.8 Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal. OU.1 - Actividades de bases de datos.•

N 5 CA2.9 Realizáronse consultas básicas das bases de datos cos filtros indicados, e
elaboráronse listaxes e informes.

LC.4 - Actividades de consultas dunha base
de datos.

•

N 5  CA2.10 Aplicouse ao seu nivel a normativa de protección de datos relativa á seguridade, a
confidencialidade, a integridade, o mantemento e a accesibilidade á información.

LC.5 - Aplicación da normativa de
protección de datos.

•
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100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Políticas e procedementos administrativos relacionados coa motivación e coa formación.

 Principais técnicas de formación empresarial.

 Entidades de formación.

 Control das compensacións, os incentivos e os beneficios do persoal.

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)

3,0A formación profesional en
España.  - Describir a
situación actual da
formación profesional en
España.

Explicación do sistema
de Formación
Profesional en España

•

Explicación da
importancia da
formación permanente.

•

Realización dun
esquema co sistema de
Formación Profesional
en España.

•

Coñecer e valorar a
importancia da
formación permanente.

•

Actividades resoltas.
Esquema.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.1 - Elaboración da
documentación
pertinente.

•

PE.1 - As características
dos plans de formación
continua.

•

5,0As políticas de formación. -
Detección das necesidades.
Plan de formación.

Explicación das
políticas de formación.

•

Descripción das
necesidades de
formación na empresa
e elaboración dos plans
de formación.

•

Identificación das
políticas de formación
existentes

•

Identificar necesidades
de formación en varios
supostos de empresas
e elaborar os plans
correspondesntes.

•

A relación de políticas
existentes valoradas
criticamente.

•

Plan de formación
elaborado.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.2 - As entidades de
formación existentes.

•

PE.3 - Clasificación das
principais fontes de
subvención.

•

4,0O financiamento da
formación - Requisitos e
cuantía das principais
fontes de  subvención a
formación.

Explicación da axudas
públicas para a
formación e dos
cálculos que se
derivan.

• Identificación do
financiamento ,
elaboración de informes
e listaxe de actividades
de formación.

• Actividades resoltas.•

Documentos cubertos.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.2 - Listaxes de
actividades de
formación.

•

LC.3 - Interese xeral
para o persoal que ten a
información actual sobre
a súa formación.

•

PE.4 - Elaboración de
informes relacionados
coas accións formativas.

•

3,0A promoción no traballo. -
Analizar as características
da formación e promoción
dos traballadores.

Explicación da
importancia da
existencia de sistemas
de promoción do
traballo.

•

Explicación sobre a
creación dunha base de
datos temática.

•

Valoración critica da
importancia da
promoción do
traballador na empresa.

•

Utilización dunha base
de datos.

•

Debate na clase.•

Actividades resoltas
utilizando unha base de
datos.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.4 - Actividades de
consultas dunha base de
datos.

•

LC.5 - Aplicación da
normativa de protección
de datos.

•

OU.1 - Actividades de
bases de datos.

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Contratos Laborais 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Lexislación labora:Estatuto dos traballadores 10,011.1 Valorar e coñecer a lexislación laboral

Modalidades de contratación laboral. 12,022.1 coñecer as modalidades de contratos  de traballo.

Trámites que se derivan do contrato de traballo 12,033.1 Coñecer o proceso e procedemento de contratación.

Modificación, suspensión e extinción no contrato de traballo. 11,044.1 Identificar e coñecer as modificacións do contrato de traballo.

45TOTAL

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 15 CA3.1 Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais establecidas na
Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos convenios colectivos e nos contratos.

PE.1 - Lexislación laboral.•

S 20 CA3.2 Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais
máis habituais segundo a normativa laboral.

PE.2 - Proceso de contratición e os tipos de
contratos.

•

S 5 CA3.3 Formalizáronse os contratos laborais. LC.1 - Elaboración de contratos.•

N 5 CA3.4 Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organismos públicos
correspondentes.

LC.2 - Documentos oficiais impresos.•

S 10 CA3.5 Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social. PE.3 - Elaboración dos documentos.•

N 5 CA3.6 Obtivéronse as táboas, os baremos e as referencias sobre as condicións laborais:
convenio colectivo, bases e tipos de cotización á Seguridade Social, e retencións do IRPF.

LC.3 - Utilización da documentación
impresa.

•

S 5 CA3.7 Aplicáronse as normas de cotización á Seguridade Social referentes a condicións
laborais, prazos de pagamento e fórmulas de aprazamento.

LC.4 - Manexa da normativa necesaria.•

S 15 CA3.8 Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e identificáronse os elementos
básicos da liquidación.

PE.4 - Sobres as causas de variación nos
contratos.

•

S 5 CA3.9 Rexistrouse a información xerada nos respectivos expedientes de persoal. LC.5 - Elaboración da documentación
necesaria.

•

S 15  CA3.10 Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na
xestión e na conservación da información.

PE.5 - Criterios e prazos na conservación
da información.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Forma do contrato.

 Modalidades de contratación.

 Xornada de traballo e calendario laboral.

 Proceso e procedemento de contratación laboral. Rexistro.

 Afiliación e alta na Seguridade Social.

 Documentación e formalización do contrato de traballo.

 Suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Liquidación.

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

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)

10,0Lexislación labora:Estatuto
dos traballadores - Analizar
a lexislación laboral.

Explicación da
lexislación laboral en
España.

• Realización dus
esquema cos dereitos e
deberes recollidos no
E.T

• O Esquema.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - Lexislación
laboral.

•

12,0Modalidades de
contratación laboral. -
Manexar os tipos de
contratos laborais máis
habituais.

Explicación dos
diversos tipos de
contratos e as súas
características.

• Identificar e
cumprimentar tipos de
contratos.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.1 - Elaboración de
contratos.

•

PE.2 - Proceso de
contratición e os tipos de
contratos.

•

12,0Trámites que se derivan do
contrato de traballo -
Proceso de tramitación na
contratación laboral

Explicación das obrigas
do empresario coa
administración,
derivadas do contrato
de traballo.

• Realización dos
trámites coa autoridade
laboral e a seguridade
social.

• Os impresos cubertos
que se derivan.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.2 - Documentos
oficiais impresos.

•

LC.3 - Utilización da
documentación impresa.

•

LC.4 - Manexa da
normativa necesaria.

•

PE.3 - Elaboración dos
documentos.

•

11,0Modificación, suspensión e
extinción no contrato de
traballo. - Identificar as
causas e os procedementos
das diferentes variacións
que poden xurdin do
contrato de traballo.

Explicación das
modificacións,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

• Identificación das
causas de modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.5 - Elaboración da
documentación
necesaria.

•

PE.4 - Sobres as causas
de variación nos
contratos.

•

PE.5 - Criterios e prazos
na conservación da
información.

•

45,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O Salario 49

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, consonte a
normativa. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O recibo de salario e a  estructura da Seguridade Social. 10,011.1 Valorar e coñecer a lexislacion sobre salarios e S.S.

Trámites empresariais obrigatorios. 13,022.1 Coñecer os trámites laborais obrigatorios.

2.2 Cumplimentar os documentos necesarios para tramitar un proceso de
contratación.

Procedemento para calcular as bases de cotización a
seguridade social.

13,033.1 Identificar e calcular bases e cotas de cotización.

Diferentes supostos de retribucións. 13,044.1 Realizar un recibo de salarios.

49TOTAL

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 15 CA4.1 Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e
diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

PE.1 - Concepto e tipos de retribución.•

S 5 CA4.2 Distinguíronse os réximes da Seguridade Social. PE.2 - Clasificación dos réximenes da
Seguridade Social.

•

S 20 CA4.3 Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non
salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias.

PE.3 - Clases de percepcións.•

S 4 CA4.4 Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións salariais e
das situacións que máis comunmente as modifican.

LC.1 - Verificación dos cálculos necesarios.•

S 25 CA4.5 Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización. OU.1 - Recibo de Salarios debidamente
resolto.

•

S 1 CA4.6 Tivéronse en conta os prazos establecidos para o pagamento de cotas á Seguridade
Social e para retencións, así como as fórmulas de aprazamento, segundo os casos.

TO.1 - Lexislación dos prazos establecidos.•

S 20 CA4.7 Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control. OU.2 - Documentos de liquidación.•

N 5 CA4.8 Creáronse os ficheiros de remisión electrónica, tanto para entidades financeiras
como para a Administración.

LC.2 - Obtención de porcentaxes de
retención con aplicación informática.

•

N 4 CA4.9 Valoráronse as consecuencias de non cumprir os prazos previstos na presentación
de documentación e pagamento.

TO.2 - Normativa do incumprimento dos
prazos.

•

N 1  CA4.10 Realizáronse periodicamente copias de seguridade informáticas para garantir a
conservación dos datos na súa integridade.

LC.3 - copias de seguridade informáticas.•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Réximes do sistema da Seguridade Social.

 Obrigas da parte empresarial coa Seguridade Social.

 Confección do recibo de salarios.

 Cotizacións á Seguridade Social.

 Tipos e bases de cotización.

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)

10,0O recibo de salario e a
estructura da Seguridade
Social. - Coñecemento da
lexislación básica do salario
e identificación da
estructura dun recibo de
salario.

Explicación do
concepto de salario e
da normativa
establecida no estatuto
dos traballadores.

•

Presentación  da
estructura da
seguridade social.

•

Explicación da
estructura do recibo de
salarios.

•

Identificación da
normativa laboral de
todo o referido ao
salario.

•

Identificación das
distintas partes que a
conforman.

•

Distinguir as partes que
conforman o recibo de
salarios.

•

coñecemento da
normativa establecida e
dos elementos que
integran a Seguridade
Social.

• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Concepto e tipos
de retribución.

•

PE.2 - Clasificación dos
réximenes da
Seguridade Social.

•

PE.3 - Clases de
percepcións.

•

13,0Trámites empresariais
obrigatorios. - Obrigaciones
empresariais en la
contratación.

Explicación dos
trámites laborais,
afiliacións, altas, baixas
e documentación
necesaria.

• Coñecer os trámites e
cumprimentar a
documentación.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.2 - Obtención de
porcentaxes de retención
con aplicación
informática.

•

LC.3 - copias de
seguridade informáticas.

•

TO.2 - Normativa do
incumprimento dos
prazos.

•

13,0Procedemento para calcular
as bases de cotización a
seguridade social. -
Realización do cálculo das
bases e cotas de
cotización.

Explicación dos
cálculos necesarios
para obter as bases de
cotización.

•

Idicación de como obter
e utilizar as táboas cos
tipos e coas bases de
cotización.

•

Cálculo das bases e
cotas de cotización en
distintos supostos.

•

Búsqueda e aplicación
das táboas coas bases
máximas e mínimas.

•

Bases de cotización por
continxencias comúns e
profesionais.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

LC.1 - Verificación dos
cálculos necesarios.

•

TO.1 - Lexislación dos
prazos establecidos.

•

13,0Diferentes supostos de
retribucións. - Realización
do recibo de salario de
distintas situacións.

Cumprimentación de
recibos de salarios de
diferentes situacións.

•

Explicación da
obtención de recibo de
salarios e da xeración
dos arquivos de
remisión electrónica.

•

Realización de
supostos prácticos de
forma manual.

•

Realización de
supostos prácticos e de
ficheiros electrónicos.

•

Impresos de recibos de
salarios
cumprimentados,
manual e informático.

•

Arquivos de remisión
electrónica.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

OU.1 - Recibo de
Salarios debidamente
resolto.

•

OU.2 - Documentos de
liquidación.

•

49,0TOTAL
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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 Control e xestión de RRHH 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral das persoas traballadoras, consonte a normativa. SI

RA6 - Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a
súa incidencia nun sistema integrado de xestión administrativa. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistemas de control de persoal. 5,011.1 Valorar e coñecer os sistemas de control de persoal.

Control do absentismo laboral. 5,022.1 Coñecer e elaborar documentación sobre a xestión e control de persoal.

Normativa sobre protección de datos de carácter persoal. 3,033.1 Coñecer e elaborar a normativa sobre protección de datos de carácter
persoal.

Prevención de riscos laborais. 5,044.1 Valorar a importancia da prevención de riscos laborais e aplicación de
modelos de calidade nos recursos humanos.

18TOTAL

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 30 CA5.1 Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas
comunicacións internas.

PE.1 - Os aspectos básicos das relacións
laborais.

•

N 5 CA5.2 Elaboráronse os formularios de recollida de datos sobre control presencial,
incapacidade temporal, permisos, vacacións e similares.

LC.1 - Diseño de formularios.•

N 5 CA5.3 Realizáronse cálculos e estatísticas sobre os datos anteriores, utilizado follas de
cálculo e formatos de gráficos.

LC.2 - Bases de datos.•

N 5 CA5.4 Elaboráronse informes básicos do control de presenza, utilizando aplicacións de
procesamento de texto e presentacións.

LC.3 - Aplicación de bases de datos.•

N 5 CA5.5 Realizouse o seguimento de control de presenza para conseguir a eficiencia da
empresa.

LC.4 - Modelo de control.•

N 5 CA5.6 Realizáronse periodicamente copias de seguridade das bases de datos de persoal. LC.5 - Aplicación de bases de datos.•

S 25 CA6.1 Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade. PE.2 - Principios básicos dun modelo.•

S 5 CA6.2 Valorouse a integración dos procesos de recursos humanos con outros procesos
administrativos da empresa.

TO.1 - Os procesos de recursos humanos
en relación con outros procesos
administrativos.

•

S 5 CA6.3 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais no sector. LC.6 - Normativa de prevención de riscos
laborais.

•

S 5 CA6.4 Aplicáronse os procesos para reducir o impacto ambiental da súa actividade. LC.7 - Procesos para reducir o impacto
ambiental.

•

S 5 CA6.5 Aplicáronse na elaboración e na conservación da documentación as técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e reciclar).

LC.8 - Técnicas de 3R (reducir, reutilizar e
reciclar).

•

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Control horario.

 Absentismo.

 Xestión de situacións especiais: incapacidade laboral, excedencias, permisos e viaxes.

 Prevención de riscos laborais: saúde, dano e risco.

 Fundamentos e principios básicos dun modelo de calidade total en recursos humanos.

 Normativa de protección de datos de carácter persoal e confidencialidade.

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)

5,0Sistemas de control de
persoal. - Recollida de
datos para o control
presencial, incapacidade
temporal etc.

Explicación dos
sistemas de control de
persoal.

•

Explicación da recollida
de datos e posterior
tratamento.

•

Realización dun
esquema coa
valoración dos
diferentes sistemas.

•

Recollida de datos para
o posterior tratamento.

•

 Esquema.Actividades
resoltas.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

LC.1 - Diseño de
formularios.

•

LC.2 - Bases de datos.•

PE.1 - Os aspectos
básicos das relacións
laborais.

•

5,0Control do absentismo
laboral. - Realizanse
informes de control e
seguimento de presenza
dentro da empresa.

Explicación e
estádisticas relativos a
información sobre o
control de persoal.

• Calcular índices de
absentismo laboral.

• Exercicios realizados.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.3 - Aplicación de
bases de datos.

•

LC.4 - Modelo de control.•

LC.5 - Aplicación de
bases de datos.

•

3,0Normativa sobre protección
de datos de carácter
persoal. - Ley de protección
de datos de carácter
personal.

Explicación da Ley de
Protección de datos.

• Identificación das
políticas de Protección
de datos.

• Relación de políticas
existentes valoradas
criticamente.

• Material facilitado polo
profesor.

• LC.8 - Técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e
reciclar).

•

5,0Prevención de riscos
laborais. - A importancia da
prevención de riscos
laborais na aplicación dun
modelo de calidade.

Explicación das normas
sobre a Prevención de
Riscos Laborais.

•

Exposición dos
principios básicos dun
modelo de calidade.

•

Identificación das
normas de Riscos
Laborais.

•

Analiza un modelo de
calidade a través dun
caso real.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.6 - Normativa de
prevención de riscos
laborais.

•

LC.7 - Procesos para
reducir o impacto
ambiental.

•

PE.2 - Principios básicos
dun modelo.

•

TO.1 - Os procesos de
recursos humanos en
relación con outros
procesos administrativos.

•

18,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES

Realiza a tramitación administrativa dos procesos de captación e selección do

persoal, e describe a documentación asociada.

o Describíronse os aspectos principais da organización das relacións laborais.

o Relacionáronse as funcións e as tarefas do departamento de recursos humanos, así como as principais políticas de xestión do capital

humano das organizacións.

o Identificáronse as técnicas habituais de captación e selección.

o Identificáronse os recursos, os tempos e os prazos necesarios para realizar un proceso de selección de persoal.

o Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos documentais e informáticos de cada participante, e

elaboráronse os informes apropiados.

o Mantívose actualizada na base de datos creada para este fin a información sobre formación, desenvolvemento, compensación e

beneficios, así como a de interese xeral para o persoal.

o Compilouse a información necesaria para facilitar a adaptación do persoal ao novo emprego.

Realiza a tramitación administrativa dos procesos de formación, desenvolvemento, compensación e beneficios do persoal, e recoñeceuse a

documentación xerada.

o Describíronse as características dos plans de formación continua, así como as dos plans de carreira do persoal.

o Preparouse a documentación necesaria para unha actividade de formación (manuais, listaxes, horarios e follas de control).

o Identificáronse as entidades de formación máis próximas ou importantes, preferentemente por medios telemáticos, para propor ofertas de

formación nun caso empresarial dado, e contactouse con elas.

o Clasificáronse as principais fontes de subvención da formación en función da súa contía e dos seus requisitos.

o Compilouse a información das accións formativas, xunto cos informes cuantitativos documentais e informáticos de cada participante.

o Actualizáronse as bases de datos de xestión de persoal.

Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, variacións da

situación laboral e finalización de contrato, conforme a normativa laboral.

o Definíronse os aspectos máis salientables das condicións laborais establecidas na Constitución, no Estatuto dos Traballadores, nos

convenios colectivos e nos contratos.

o Recoñecéronse as fases do proceso de contratación e os tipos de contratos laborais máis habituais segundo a normativa laboral.

o Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social.

o Identificáronse as causas e os procedementos de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo conforme a normativa, e

identificáronse os elementos básicos da liquidación.

o Seguíronse criterios de prazos, confidencialidade, seguridade e dilixencia na xestión e na conservación da información.

Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes,

consonte a normativa.

o Identificáronse os conceptos de retribución e cotización do traballador e diferenciáronse os tipos de retribución máis comúns.

o Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e

extraordinarias.

o Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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o Obtivéronse os recibos de salario, documentos de cotización e listaxes de control.

Elabora a documentación relativa ás incidencias derivadas da actividade laboral

das persoas traballadoras, consonte a normativa.

o Determináronse os aspectos básicos das relacións laborais no relativo ás súas comunicacións internas.

Aplica procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e protección

ambiental nas operacións administrativas de recursos humanos, e recoñece a súa incidencia nun sistema integrado de xestión administrativa.

o Diferenciáronse os principios básicos dun modelo de xestión de calidade.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

Faranse probas trimestrais.

O sistema de cualificación será numérico, entre 1 e 10 e entenderase superada a proba cando acade unha puntuación mínima de 5 puntos sobre

10.

En cada exame terán a súa disposición a calibración de cada cuestión

A cualificación  das avaliacións de cada trimestre será a media aritmética do resultado das probas , sendo necesario acadar un 5.

A cualificación das avaliacións  dos alumnos con todas as probas parciais aprobadas,  estará composta por:

- A media aritmética das probas escritas parciais que representará o 90% da nota

- Actividades de clase e traballo na aula o 10%. (sempre que o permita o protocolo Covid)

A cualificación da avaliación final, dos alumnos con avaliacións parciais suspensas, será a seguinte:

-A media aritmética do exame final de recuperación (sendo necesario acadar un 5), mais as probas parciais aprobadas,que representarán o 90%

da nota.

-Actividades de clase e traballo na aula o 10% (sempre que o permita o protocolo Covid)

A cualificación final da materia será a media aritmética dos trimestres. Para os alumnos que acaden unha puntuación mínima de 5 puntos, na

avaliación final do módulo, terase en conta outros criterios para perfilar a súa cualificación final:

- Participación na aula.(sempre que o permita o protocolo Covid)

- Os procedementos desenvoltos para comprender o módulo.

- As técnicas de traballo.

A puntualidade, o respecto aos compañeiros e ao profesor, o coidado das instalación e materiais do Centro, etc; son aspectos que non forman

parte da avaliación porque se consideran mínimos necesarios para poder formar parte da comunidade educativa.

O módulo é de carácter presencial, polo tanto a asistencia a clases non formará parte da avaliación.

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

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a segunda avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado

que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación, que se impartirán entre a data da segunda avaliación parcial

e a data da avaliación final. As actividades de recuperación deste módulo realizaránse nun período non superior a tres semanas (DOG nº 136 de

15 de xullo, 2011).

Se o finalizar o curso ou a duración do módulo, o alumno no acadou os obxectivos mínimos exixidos, planificaránselle actividades de recuperación
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o longo do curso seguinte ou ben durante o período de tempo  no que o seus compañeiros están a facer a FCT.

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

O alumno que perdese o dereito de avaliación continua co cal, por razon da inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previsto inicialmente, tera dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final.

O numero de faltas que implica a perdida do dereito de avaliación continua nun determinado módulo, sera do 10% da súa duración total (art. 25-

orde 12 xullo 2011).

O devandito alumnado non terá dereito a realizar as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos (29.3, 31.4. 34.3 de

orde 12 de xullo de 2011) para este módulo.

Estes alumnos serán avalidados mediante unha proba extraordinaria de carácter obxectivo sobre toda a programación do módulo. Para estes

alumnos a nota final formaráse unicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superar o módulo (expresada con

números enteiros redondeada a unidade máis próxima).

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

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual unha reunión  para o seguemento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada o inicio de cada curso académico

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

  A avaliación inicial terá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumna e alumno, así como as súas capacidades, e servirá

para orientar e situar ó alumnado en relación co seu perfil profesional correspondente.

  A través da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo proceda

en cada caso concreto (asesorados polo departamento de orientación).

Os instrumentos empregados para realizar este diagnóstico son :

1-Proba test (Kahoot) ou calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.

Esta proba unha vez corrixida non levará consigo unha cualificación.

2-Tamén unha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares , con incidencia

educativa de determinados alumnos.

Terá por obxeto coñecer as características, capacidades dos alumnos e súa formación previa, todo encaminado a tomar medidas de reforzo que se

estime oportunas. Así como os resultados das probas da avaliación inicial.

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

           Dependendo dos contidos que se desenvolvan, realizaranse diferentes actividades individuais e en grupo, para que os alumnos/as
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reflexionen sobre a necesidade e a utilidade da información ata que adquiran as destrezas necesarias para o seu manexo.

           A atención específica a este alumnado ten por finalidade que estes alumnos poidan alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas

capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.

           En xeral, proporanse actividades de reforzo, repaso e profundización segundo as necesidades de cada alumno/a e adaptarase o ritmo de

exposición dos novos conceptos. Utilizaranse metodoloxías diversas e adaptadas a realidade e o entorno no que viven os alumnos/as para que lles

sexa máis fácil asimilalos.

As medidas de reforzo educativa consistirán básicamente, na atención personalizada na aula, e no establecemento de tarefas complementarias

con seguemento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

         Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

         A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

         Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas transversais, que

non constitúen en si mesmos unha asignatura ou módulo, senón que deben ser tratados dende perspectivas académicas distintas e, polo tanto,

inciden parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

         O Departamento  de Administración debe facer fincapé nas súas ensinanzas na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e

Responsabilidade Social Corporativa. En todos os módulos, trátase o obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican.

Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o

comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso analizar as cuestións éticas da nosa vida. Nas ensinanzas transversais

tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

    Educación para a igualdade entre os sexo

    Educación para a saúde

    Educación ambiental

    Educación do consumidor

        Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

        A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

        Utilizarase a prensa para comentar noticias relacionadas co módulo ou termos económicos para que se familiaricen co novo vocabulario.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares xogan un papel esencial no reforzo e na dinamización do proceso formativo, dentro e fóra do

centro.

 Sempre que o protocolo Covid o permita, as actividades previstas no Departamento son as seguintes:

Actividades relacionadas co autoemprego (charlas informativas de organismos público).

Visitas a empresas e organismos públicos.
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Actividades relacionadas co comercio Xusto e comercio responsable.

10.Outros apartados

10.1) INFORMACIÓN  AO ALUMNADO.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO

O comenzo de curso, o alumnado será informado dos criterios de cualificación así como dos contidos da programación do módulo.

Os alumnos terán, cun mes de antelación a data dos exames da avaliación trimestral e final da materia.

Non se permitirá ningún cambio de datas, salvo decisión do profesor.

A programación  didáctica estará a disposición dos alumnos na xefatura de estudios e no departamento.

10.2) COVID

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO CONTEXTO COVID

1º Obxectivos desta adaptación.

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta

fose necesaria.

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior.

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado.

2º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar.

 a)Revisión dos obxectivos de area ou materia:Os obxectivos desta área non se modifican

b)Revisión das competencias clave:As competencias clave non se modifican

c)Revisión dos contidos:Os contidos non se modifican

3º Adaptacións necesarias á docencia non presencial

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto):Empregarase a

plataforma CLASSROOM e DRIVE.

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais.

A docencia realizarase a través de Classroom co curso creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado.

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial.

Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada estándar de aprendizaxe.

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática.

Do alumnado deste nivel , se hai casos que non teñen acceso a internet ou non todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e seguir de

xeito eficiente o ensino telemático. A estas familias, se a administración educativa non lles proporciona estes medios os equipos axeitados,

prestarémoslles equipos do centro. e a rede buscaremos solucións a través de entidades coma Cruz Vermella ou servizos do concello

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a mediante

Clasroom.
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