
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Monte da Vila 2022/202336019232 Grove (O)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0229 Formación e orientación laboral 42022/2023 128107

MP0229_12 Prevención de riscos laborais 42022/2023 5445

MP0229_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42022/2023 7462

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A poboación total de O Grove é de 11.236 persoas. Do total de afiliacións, un 13,37% pertence ao sector primario, o 20,30% ao secundario e o

65,90% ao terciario. O único ensino de formación profesional que se oferta na vila é este, fronte a outras posibilidades no centro máis próximo de

Vilalonga. Independentemente da vila onde se imparte, tamén asisten alumnos doutras vilas próximas. Importante ter en conta as características

actuais da contorna: crise, baixa ocupación e necesidade de formación en actividades complementarias e relacionadas coas novas tecnoloxías.

O perfil profesional do título de técnico en sistemas microinformáticos e redes 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.

A competencia xeral deste título consiste en instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en

pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Traballo e saúde 10 5

2 Xestión da prevención 8 8

3 Estudo dos riscos
laborais na empresa

32 25

4 Primeiros auxilios 4 2

5 O dereito do traballo 3 5

6 O contrato de traballo 8 6

7 A xornada laboral e a
retribución

6 5

8 A nómina 15 12

9 Modificación, extinción
e suspensión

6 5

10 A Seguridade Social 15 12

11 Representación na
empresa e a
negociación colectiva

5 4

12 Os equipos de traballo 4 4

13 Os conflictos e a súa
resolución

6 5

14 O mercado de traballo
e a busca de emprego

6 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Traballo e saúde 10

4.1.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 saúde laboral. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde, e influencia das condicións de traballo sobre ela.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

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

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

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestión da prevención 8

4.2.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. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a importancia da cultura preventiva en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

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

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

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

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

CA3.6 Establécese o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, con distinción das responsabilidades e das funcións de cadaquén.

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

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

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e posta en práctica dos plans de prevención.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Estudo dos riscos laborais na empresa 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional, para o que analiza as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do
sector da informática. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en sistemas microinformáticos e
redes.

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

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

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 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 en función das probables consecuencias, o tempo de exposición e os factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da informática.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Primeiros auxilios 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes. SI

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

Criterios de avaliación

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 en caso
de materializarse.

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O dereito do traballo 3

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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

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

 Análise da relación laboral individual.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O contrato de traballo 8

4.6.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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

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

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

N.º Título da UD Duración

7 A xornada laboral e a retribución 6

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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, na súa ausencia, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico
en sistemas microinformáticos e redes.

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A nómina 15

4.8.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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Modificación, extinción e suspensión 6

4.9.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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

4.9.e) Contidos

Contidos

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

N.º Título da UD Duración

10 A Seguridade Social 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguranza social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.

4.10.e) Contidos

Contidos

 A seguranza social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguranza social.

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

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguranza social.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Representación na empresa e a negociación colectiva 5

4.11.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 diversas situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación dos traballadores na empresa.

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

4.11.e) Contidos

Contidos

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

N.º Título da UD Duración

12 Os equipos de traballo 4

4.12.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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en sistemas microinformáticos e redes, e valoráronse as súas vantaxes sobre o
traballo individual.

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

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

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

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

4.12.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e dos inconvenientes do traballo en equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector da informática segundo as funcións que desempeñen.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Os conflictos e a súa resolución 6

4.13.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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

4.13.e) Contidos

Contidos

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

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

 Conflitos: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación de conflitos.

  Conflitos colectivos.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 O mercado de traballo e a busca de emprego 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

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

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

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

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

4.14.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

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

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Iitinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en sistemas microinformáticos e redes.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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Todos os criterios de avaliación publicados no DOG se consideran mínimos exibles nesta programación. Nos criterios de avaliación do módulo

especificase os mínimos exixibles e mais o seu peso especifico.

A avaliación do alumnado será continua, e deberase ter en conta o grao de consecución dos obxectivos específicos deste módulo.

Durante o desenvolvemento das clases, procederase á observación sistemática e pautada do proceso de aprendizaxe de cada alumno co fin de

avaliar o progreso do mesmo en relación ao grao de consecución dos obxectivos xerais descritos no currículo do ciclo formativo.

Para acadar unha cualificación o máis obxectiva posible en relación ao traballo realizado, empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación:

A. Traballo na aula: 30% de peso na nota

B. Probas escritas: 70% de peso na nota

A. PROBAS ESCRITAS dos contidos dunha ou varias unidades didácticas. (valoración 70% - entre o e 7 puntos)

Probas individuais sobre os coñecementos teórico-prácticos, que permitirán determinar se o alumnado alcanzou os obxectivos específicos

propostos no deseño curricular do módulo e desenvolvidas nesta programación.

O longo de cada avaliación faranse probas (que poden ser escritas e/ou prácticas), ou ben por unidade didáctica ou por bloque de contidos, de

xeito que se poida facer un seguimento individualizado da asimilación de tódolos conceptos impartidos segundo os criterios de avaliación

establecidos en cada unidade didáctica ata o momento impartida e o grao de consecución dos obxectivos do módulo.

- A nota de cada avaliación será a nota media de todas as probas teórico-prácticas feitas en dita avaliación. (valoración 70% - entre 0 y 7 puntos)

- Para poder superar unha avaliación, deberanse ter superadas (nota mínima dun 5) cada unha das unidades didácticas. A non superación

dalgunha unidade didáctica suporá que non se supera a avaliación.

- Si se comproba que a alumna/o copiou parcialmente ou totalmente a puntuación será 0 puntos, independentemente das medidas de réxime

disciplinario a tomar.

- As probas escritas poden conter preguntas teóricas de tipo test, respostas curtas ou de desenvolvemento, así como esixir a resolución de

exercicios e supostos prácticos, ditos supostos prácticos poden ser realizados en papel ou no ordenador.

B. TAREFAS (por cada unidad de traballo)  (valoración 30% - entre 0 y 3 puntos)

A realización, presentación(dentro do prazo previsto) e exposición(no seu caso) das tarefas encomendadas debidamente documentadas. Tarefas

que se deberán entregar cunha presentación óptima e sen faltas de ortografía.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Farase unha recollida puntual de exercicios e actividades prácticas.

_ Actividades prácticas: Tamén se realizarán probas prácticas que poderán acadar unha calificación de "Superada" ou "Non superada". Para

aprobar unha avaliación, ademais de ter un mínimo de 5 nas probas escritas, deberase ter "Superadas" todas as prácticas.

- Calcúlase a nota media de todas as tarefas presentadas na avaliación. Se valorarán entre 0 y 3 puntos (30%).

- No caso de non entregarse no período máximo de  tempo establecido,  valorarase con 0 puntos.

- Si se comproba que a alumna/o copiou parcialmente ou totalmente a tarefa, a puntuación será 0 puntos na avaliación parcial, independentemente

da nota do apartado A.

-- As faltas de ortografía suporán unha redución de 1 punto respecto á nota obtida nese traballo.

- A nota pode ser aumentada ata un máximo de 3 puntos, e os aspectos que a poden aumentar son:

- Prestarse voluntario para a corrección de exercicios, resolución de retos plantexados, entrega de traballo extra, axuda a os compañeiros na

resolución de actividades, proposta de temas afíns, etc.

NOTA DE CADA AVALIACIÓN

 - Nota final de avaliación estará formada: nota media dos exames (70%) máis a nota media das tarefas (30%).

A nota da avaliación será a media das notas de cada exame teórico feito na avaliación sempre que ditos exames teñan unha nota igual ou superior

5, co cal esta nota reflexaría un aprobado. En caso de ter un ou varios exames con nota inferior a 4 na avaliación, a nota global será dun 4, en

caso contrario a nota será a media.

- Considéranse aprobados aqueles alumnos que obteñan unha cualificación igual ou superior a 5.

- A cualificación final da avaliación será un número enteiro de 1 a 10.

ALUMNOS CON ALGUNHA AVALIACIÓN PENDENTE

- O alumno con algunha avaliación suspensa deberá recuperala no exame final do módulo.

NOTA FINAL DO MÓDULO

- A cualificación final do curso será un número enteiro de 1 a 10.

- Alumnado con todas as avaliacións superadas: A cualificación final será a nota media calculada das 3 avaliacións.

- Alumnado coas partes suspensas recuperadas no exame final do módulo: Para calcular a nota final  tomarase un 5 coma nota da parte
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recuperada, e as outras notas obtidas no seu momento; a nota final será a media das avaliacións.

-Alumnado con partes suspensas NON recuperadas no exame final do módulo: A cualificación final será de suspenso.

Para aprobar o curso todas as prácticas deberán ter unha calificación de "Superada" e as avaliacións aprobadas.

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

Ao alumnado que non supere o módulo, ou algunha unidade didáctica (ou avaliación), na convocatoria ordinaria facilitaránselles actividades para

reforzar aquelas partes do módulo que máis lle costa asimilar. Para comprobar que acadou os obxectivos do módulo, farase unha proba escrita

e/ou práctica de recuperación que englobe os contidos máis importantes desenvolvidos en cada unidade didáctica. Valorarase en cada caso a

posibilidade de facer so a proba escrita/práctica para a/as unidade/s non superadas.

Cada proba que se leve a cabo dunha unidade didáctica (ou avaliación) poderá constar á súa vez de subpartes. O alumno deberá superar cunha

cualificación igual ou superior a 5 todas as partes/subpartes nas que se divida esta proba. A nota total da proba será a suma do resultado da

ponderación de cada unha das partes da proba sempre que estas estén superadas. En caso contrario a cualificación final será inferior a 5.

A nota final de cada avaliación, así coma a final do módulo, será a media das notas correspondentes a cada proba sempre que todas e cada unha

delas teña unha puntuación igual ou superior a 5. En caso contrario a cualificación final será inferior a 5.

En caso necesario, as actividades de recuperación poderán realizarse en varios días debido a imposibilidade de realizalas nun mesmo día.

En caso de non ter superadas unha ou varias prácticas, deberá superalas para aprobar o módulo.

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

O alumnado que falte de forma inxustificada máis dun 10% das horas totais do módulo perderá o dereito á avaliación continua. Para superar o

módulo, deberán someterse a unha proba final ao final do curso despois da terceira avaliación parcial e antes da avaliación final.

Esta proba estará dividida en distintos apartados (un por cada unidade didáctica ou avaliación), cada un deles poderá ter á súa vez outras partes,

de forma que o alumnado deberá sacar como mínimo un 5 en cada unha das partes das que se compón a proba. Cando as partes que conformen

un apartado estén superadas, a nota do apartado será igual á ponderación das notas de cada parte, en caso contrario o apartado obterá unha

valoración inferior ao 5.

A cualificación final do módulo resultará da media aritmética entre todas as notas obtidas en todos os apartados, sempre e cando todos eles teñan

unha nota igual ou superior a 5. En caso contrario a cualificación final será inferior a 5.

En caso necesario, esta proba poderá realizarse en varios días debido a imposibilidade de realizalas nun mesmo día.

Ademais tamén deberá facer as probas prácticas a acadar en todas elas unha calificación de "Superada".
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN:

O profesor que imparte o módulo será o responsable de detectar e corrixir as posibles deficiencias que presente a programación e de ampliar ou

modificar aqueles aspectos que se aplicaron na aula e non se reflicten na programación.

En caso de que durante o curso se realizaran modificacións na Programación, deberase deixar constancia das mesmas nas Actas das reunións do

Departamento. Do mesmo xeito, reflexaranse na Memoria Anual do Departamento de final do curso. En función dos resultados da avaliación da

actividade docente, se se queren incluir propostas de mellora para a do ano seguinte, tamén se comentarán na Memoria.

AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE:

Ao remate do curso entregaráselle aos alumnos unha enquisa de avaliación das actividades de aula e da práctica docente, na cal anónimamente

poidan valorar determinados aspectos da práctica docente (metodoloxía, actividades, probas de avaliación, recursos, ...).

Tamén empregaremos outra enquisa de actividades de aula para o profesorado onde nós mesmos tentaremos avaliar o noso propio labor docente.

Outros instrumentos que se estime oportunos, propostos por parte do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliacion inicial efectuarase mediante unha enquisa sinxela que deberán cubrir e entregar. Esta enquisa tratará de coñecer dous aspectos

básicos: por un lado, datos persoais, familiares, intereses do alumno e laborais que poidan ser de interese. Ademais disto, desenvolverase unha

charla grupal na aula co conxunto do alumnado, para obter unha maior información e favorecer o seu coñecemento mutuo. Se fose preciso,

completarase este proceso con entrevistas individuais.

En segundo lugar realizarase unha proba tipo test para detectar os coñecementos previos que teñen os alumnos sobre este módulo e os contidos

obxecto do seu estudo.

Por último, manterase unha reunión co titor e resto de profesorado do ciclo, para coñecer outra información relevante das súas circunstancias

persoais, académicas,...

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

O alumnado que non responda aos obxectivos programados será reforzado individualmente na aula mentres os compañeiros desenvolvan outras

actividades complementarias.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo de toda a programación ponse de manifesto numerosos contidos relacionados coa educación en valores, dende os propios dereitos da

persoa como tal e como traballadora.

Outros valores que se distinguen son:
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- Educación para a sociedade do entorno: na que desdobra nunha educación para a paz onde se fomentarán actitudes tolerantes e respectuosas

entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo; e nunha educación para a igualdade de oportunidades entre razas e sexos,

onde se debe evitar a discriminación social. Posibles tarefas: facer grupos de traballo equilibrados de alumnos/as para evitar discriminación social.

- Educación para a saúde: nas actividades prácticas de aula respetaranse as normas de seguridade e hixiene persoal e material: prevención e

protección fronte a accidentes eléctricos; posturas ergonómicas no emprego do ordenador; dispor dunha iluminación axeitada para a hixiene da

vista.

- Educación do consumidor: realizar unha valoración crítica dos produtos comerciais radioelectrónicos actuais; consumir dispositivos electrónicos

de radiocomunicacións reciclables e ecolóxicos para non deteriorar o medio ambiente; etc

- Educación ambiental: na selección dos materiais e equipos procurarase aqueles que non danen o entorno; os residuos xerados nas actividades

serán recollidos, tratados axeitadamente e reciclados se fora o caso (por exemplo: contedores de papel, etc.).

- Educación moral e cívica: fomentar o bo uso dos recursos didácticos e materiais na aula.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Poderáse plantexar unha actividade fóra do centro, por determinar

- 22 -


