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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

O Ribeiro 2019/202032015475 Ribadavia

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

INA Vitivinicultura Ciclos
formativos de
grao superior

CSINA01Industrias alimentarias Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0088 Formación e orientación laboral 42019/2020 128107

MP0088_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42019/2020 7462

MP0088_12 Prevención de riscos laborais 42019/2020 5445

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

Profesorado asignado ao módulo BEATRIZ QUINTAS ALFONSÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Decreto 48/2010, do 11 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior

en vitivinicultura.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Identificar e seleccionar as operación e os recursos técnicos e humanos da produción vitícola, con valoración da súa idoneidade para a

programar e a controlar.

b) Caracterizar os procesos de vinificación, mediante a identificación e a selección dos recursos, as operacións e os parámetros de control, para

coordinar e conducir as vinificacións.

c) Analizar os procesos tecnolóxicos e os parámetros de control da elaboración  de destilados vínicos en relación co tipo de produto que  se queira

obter, para programar e controlar a súa producción.

d) Identificar os procedementos de estabilización e crianza, recoñecendo os seus fundamentos e as súas necesidades operativas, para a súa

programación e a súa condución.

e) Analizar as operacións de envasamento e embotellamento, con identificación  das características dos materiais e as técnicas do proceso, para a

súa  supervisión e a súa execución.

f) Recoñecer o proceso loxístico, identificando as súas fases e a documentación asociada, para a súa planificación na empresa vitivinícola.

g) Identificar as necesidades de mantemento dos equipamentos e das instalacións, en relación coa súa  correcta operatividade, para a súa

programación e a súa supervisión.

h) Identificar os ensaios físicos, químicos e microbiolóxicos básicos, e analizar rolar e garantir a calidade dos produtos elaborados.

i) Describir as característi cas sensoriais dos viños e xustificar a súa cata, para  garantir a súa calidade organoléptica.

j) Identificar as operación de compravenda e as técnicas publicitarias de viños e derivados, con valoración da súa adecuación para comercializar os

produtos elaborados e facer promoción deles.

k) Identificar a normativa aplicable aos procedementos de traballo, para asegurar o cumprimento de normas e medidas de protección ambiental.

l) Identificar as ferramentas asociadas ás tecnoloxías da información e da comunicación, recoñecendo o seu potencial como elemento detraballo

para a súa aplicación.

m) Analizar a estrutura xerárquica da empresa, e identificar os papeis e as responsabilidades de cada compoñente do grupo de traballo,  para

organizar e coordinar o traballo en equipo.

n) Identificar as oportunidades que ofrece a realidade socioeconómica da zona, analizando as posibilidades de éxito propias e alleas para manter

un espírito emprendedor ao longo da vida.

o) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, e identificar a súa achega ao proceso global para participar nos grupos de traballo e

conseguir os obxectivos da produción.

p) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e a súa relación co mundo laboral mediante a análise das ofertas e as demandas do

mercado, para manter un espírito de actualización e innovación.

q) Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado para crear e xestionar unha pequena empresa.

r) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, mediante a análise do marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Programar e controlar a produción vitícola en condicións de seguridade e protección ambiental para obter a materia prima coa calidade

establecida.

b) Coordinar e conducir as operacións de vinificación necesarias para elaborar os produtos, e resolver as continxencias que se presenten.

c) Programar e controlar a elaboración de destilados, vinagres e outros produtos derivados, nas condicións de calidade, seguridade e protección

ambiental establecidas.
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d) Programar e conducir as operacións de estabilización e crianza necesarias para obter un produto nas características fisicoquímicas e

organolépticas definidas.

e) Supervisar e executar as operacións de envasamento e embotellamento en condicións de calidade e seguridade, e resolver as continxencias

que se presenten.

f) Planificar a loxística na empresa vitivinícola, organizando os aprovisionamentos, a almacenaxe e a expedición de materias primas, auxiliares e

produtos elaborados.

g) Programar e supervisar o mantementoe a operatividade dos equipamentos e das instalacións, para garantir o funcionamento en condicións de

hixiene, calidade, eficiencia e seguridade.

h) Controlar e garantir a calidade mediante ensaios físicos, químicos e microbiolóxicos básicos, así como por análises organolépticas.

i) Comercializar e facer promoción dos produtos na pequena empresa vitivinícola.

j) Supervisar durante o proceso produtivo a utilización eficiente dos recursos, a colleita selectiva, a depuración e a eliminación dos residuos para

garantir a protección ambiental de acordo cos plans da empresa e coa normativa.

k) Aplicar a normativa de seguranza alimentaria e de prevención de riscos laborais, así como a lexislación específica do sector vitivinícola.

l) Aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación requiridas nos procesos produtivos e nas áreas do seu ámbito profesional.

m) Organizar e coordinar o traballo en equipo, asumindo o liderado, mantendo relacións profesionais fluídas, comunicándose con respecto e

sentido de responsabilidade no ámbito da súa competencia, e tendo en conta a súa posición dentro da xerarquía da empresa.

n) Manter unha actitude de actualización e innovación respecto dos cambios tecnolóxicos, organizativos e socioculturais do sector vitivinícola,

nomeadamente no desenvolvemento de novos produtos, procesos e modelos de comercialización.

o) Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

p) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais, orixinados por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

q) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

r) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

s) Xestionar a súa carreira profesional e analizar as oportunidades de emprego, autoemprego e aprendizaxe.

t) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

u) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Coñecer a normativa de riscos laborais, obrigas e os dereitos e a súa aplicaciónO Dereiro Laboral 15 8

2 Coñecer os distintas modalidades de contratacion e a súa aplicaciónO contrato de traballo 8 8

3 coñcer os aspectos fundamentais da xornada de traballo.A xornada de traballo 5 4

4 saber realizar e interpretar unha nomina e aqueles aspectos esenciais do salarioO salario e a nómina 10 4

5 : Coñecer que aspectos do contrato de traballo son modificables, coñecer as suspensión e extincións dos
contratos

A modificación, a
suspensión e extinción
contrato traballo

8 8

6 saber como é a participación dos traballadores nas empresas.A participación dos
traballadores na
empresa

4 4

7 Coñecer os diferentes orgamismos da S.S. e as prestacions das que se poden beneficiar os traballadoresA seguridade social 8 8

8 adquirir as ferramentas necesarias para a búsuqeda de empregoA orientación laboral 8 8

9 coñecer o bo funcionamento dos equipos de traballo e a sua utilidade no mundo laboral.Equipos de traballo 4 4

10 Saber como resolver conflictos que xurdan no ámbito laboral e o emprego da negociación como unha
ferramenta fundamental

Conflicto e
Negociación

4 4

11 Saber cal e a planificacion da prevencion de riscos laborais e a vixiancia da saude dos traballadores na
empresa

A prevención de
riscos: conceptos
básicos

17 10

12 Coñecer as obrigas e os dereitos en prevencion de riscos laborais e a súa aplicaciónA prevención de
riscos: lexislación e
organización

22 15

13 : Saber cal e a planificacion da prevencion de riscos laborais e a vixiancia da saude dos traballadores na
empresa

Factores de risco e
asua prevencion:
emerxencias e
primeiros auxilios

15 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O Dereiro Laboral 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 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.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

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

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

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

N.º Título da UD Duración

2 O contrato de traballo 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.3 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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en vitivinicultura.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A xornada de traballo 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

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

N.º Título da UD Duración

4 O salario e a nómina 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA3 - Determina a acción protectora do sistema de seguranza social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Protección por desemprego.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A modificación, a suspensión e extinción contrato traballo 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.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.

4.5.e) Contidos

Contidos

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

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

N.º Título da UD Duración

6 A participación dos traballadores na empresa 4

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 diferentes 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

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en vitivinicultura.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A seguridade social 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema de seguranza social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. NO

4.7.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 da seguranza social.

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da 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.

4.7.e) Contidos

Contidos

 A seguranza como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguranza.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguranza.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A orientación laboral 8

4.8.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

4.8.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 superior en vitivinicultura.

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

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

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

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en vitivinicultura.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

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

N.º Título da UD Duración

9 Equipos de traballo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en vitivinicultura e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

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

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

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

CA1.6 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.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

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

 Equipos no sector de industrias alimentarias segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Conflicto e Negociación 4

4.10.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 diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

4.10.e) Contidos

Contidos

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

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

N.º Título da UD Duración

11 A prevención de riscos: conceptos básicos 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

4.11.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.

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

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

4.11.e) Contidos

Contidos

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

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 A prevención de riscos: lexislación e organización 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
industrias alimentarias. NO

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

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en vitivinicultura. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de industrias alimentarias.

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en vitivinicultura.

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

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

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

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos 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.

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) acaídos para as situacións de risco atopadas.

4.12.e) Contidos

Contidos

 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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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 das industrias alimentarias en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector das industrias alimentarias.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

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

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

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

N.º Título da UD Duración

13 Factores de risco e asua prevencion: emerxencias e primeiros auxilios 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
industrias alimentarias. NO

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

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en vitivinicultura. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

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

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos 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.

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

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

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en vitivinicultura.

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

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias en caso
de materializarse.

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.

4.13.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

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

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector das industrias alimentarias.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

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

 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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MÍNIMOS ESIXIBLES:

- Determinar as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

- Adoptar responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

- Determinar procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

- Analizar os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos

seus membros.

- Identificar o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

- Analizar as principais modalidades de contratación e identificar as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

- Valorar os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

- Determinar as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector

profesional relacionado co título de técnico superior en vitivinicultura.

- Analizar o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

- Identificar as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

- Identificar os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

- Identificar as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

- Delimitar o funcionamento e a estrutura do sistema da seguridade social.

- Identificar, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

- Determinar as principais prestacións contributivas da seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía

nalgúns supostos prácticos.

- Determinar 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.

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

- Deseñar os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en vitivinicultura.

- Determinar as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación

precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

- Identificar as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

- Empregar adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

- Relacionar as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

- Distinguir os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

- Apreciar a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

- Comprender as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

- Valorar as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da

maternidade e a lactación, e de menores.

- Analizar os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de industrias alimentarias.

- Asumir a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

- Determinar as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico

superior

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

- Clasificar os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

- Clasificar e describir os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co

perfil profesional de técnico superior en vitivinicultura.

- Identificar as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en vitivinicultura.

- Levar a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade do título.

-  Valorar a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

- Clasificar os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos

laborais.

- Determinar os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

- Identificar os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

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

- Establecer o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

- Definir o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en vitivinicultura.

- Proxectar un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

- Definir 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.

- Analizar o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

- Seleccionar os equipamentos de protección individual (EPI) acaídos para as situacións de risco atopadas.

- Analizar os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

- Identificar as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

- Identificar 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.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para acadar a avaliación positiva o alumnado evidenciará a consecución de todos os resultados de aprendizaxe do módulo dun xeito equilibrado e

cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Instrumentos:

a. PROBAS ESCRITAS (70%): Realizarase, polo menos, unha por avaliación, cualificaranse de 1 a 10 e suporá o 70% da nota da avaliación. As

probas escritas poderán conter cuestións curtas de razoamento, preguntas test e supostos prácticos.

b.LISTA DE COTEXO (20%): Poderá requerirse do alumno a entrega de traballos ou actividades ao longo da avaliación (individuais ou en grupo).

Cualificaranse de 1 a 10 e suporán o 20% da nota da avaliación. En caso de que nunha avaliación non se requira entregar actividades ou traballos,

as probas escritas suporán a suma (70%+20%)=90% da nota da avaliación. Valorarase non só o resultado obtido, senón tamén o procedemento,

forma de presentación, prazo, nivel de adecuación, fontes

consultadas, termos utilizados, ortografía e redacción, orde e limpeza na presentación de exercicios .

c. TÁBOA DE OBSERVACIÓN(10%): no caderno do profesor rexistrarase a observación do alumno (disposición cara aos contidos do módulo,

disposición a realizar as tarefas indicadas, dinámicas de grupo, valoración dos contidos actitudinais que se indiquen na unidade correspondente).

Cualificarase de 1 a 10 e suporá o 10% da nota da avaliación.

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula:
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0,70 . (media das probas escritas )+0,20 . (media das actividades)+0,10 . (cualificación participación)

Para considerar que a avaliación está superada, o alumno, despois de aplicar esta fórmula, debe acadar un 5 . Unha vez obtido un 5, as fraccións

decimais superiores a medio punto, redondearanse por exceso. As fraccións decimais iguais ou inferiores a medio punto, non se redondearán

hacia arriba.

Para sumar a nota das actividades, a media das probas escritas debe ser polo menos un 4. No caso de que non se obteña un 4, a nota da

avaliación será a media das probas escritas.

Nas probas escritas farase media a partir de 3. Nas actividades farase media a partir de 3,5.

* Sancionarase coa cualificación de cero cando se comprobe que o alumno/a non actuou limpamente ao realizar as probas porque copiara ou

realizara condutas similares.

CUALIFICACIÓN FINAL:

A nota da terceira avaliación será a nota final do módulo. Para o alumnado que teña pendente algunha avaliación, a nota do terceiro trimestre será,

como máximo, 4 (debendo recuperar a materia pendente no periodo de recuperacións de xuño).

Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumno terá que ter superadas cun 5, como mínimo, cada unha das avaliacións. A cualificación do

módulo será a media ponderada (segundo o peso das unidades didácticas correspondentes)  das tres avaliacións no caso de que estean

superadas.

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

RECUPERACIÓN ORDINARIA:

As probas de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos que non acadasen un 5 na avaliación e,  polo tanto, non teñen alcanzado os

mínimos esixidos. Esta recuperación farase por medio de probas escritas ou a presentación de traballos sobre os contidos da materia. Poderá

facerse unha proba de recuperación no trimestre seguinte a aquel que se deba recuperar . En todo caso, haberá un exame final onde o alumno

poderá recuperar as avaliacións que teña pendentes.

A recuperación cualificarase de 1 a 10 , sendo necesario acadar un mínimo de 5 para considerar a avaliación recuperada.

ALUMNOS DE 2º CO MÓDULO PENDENTE:(alumnos de ciclos formativos matriculados en 2º curso e que promocionaron con módulos pendentes

de 1º). Os alumnos de 2º curso que teñan pendente o módulo de FOL de 1º, deberán levar a cabo as actividades de recuperación establecidas e

serán avaliados coincidindo coa 2ª sesión de avaliación parcial de módulos de 2º (a celebrar no mes de marzo/abril). En caso de non acadar unha

avaliación positiva,os alumnos poderán recuperar os módulos pendentes durante o período ordinario de realización da FCT (abril-xuño) e serán

avaliados na avaliación final de módulos de 2º curso no mes de xuño.

Os membros do departamento de FOL acordan que, con carácter xeral, esas actividades consistirán no desenvolvemento das seguintes tarefas:

- Realización de exercicios prácticos e/ou traballos semellantes aos feitos ao longo do curso na clase. A profesora reunirase cos alumnos

semanalmente no instituto. Na primeira desas reunións a profesora informará das actividades a realizar e da súa temporalización. Nas reunións

posteriores fará un seguemento das mesmas (recollendo as actividades feitas polos alumnos e comprobando o seu grao de cumprimento),tamén

resolverá dúbidas e propoñerá a realización das seguintes actividades. Para a valoración destas tarefas terase en conta o seu grao de

cumprimento, a orde e limpeza en que se presenten, así como, a craridade na expresión e de razoamento reflectido nas mesmas.

- Realización dunha ou máis probas escritas(as datas de celebración serán notificadas coa suficiente antelación pola profesora) e que, como
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criterio orientativo, consistirán en dar resposta a varias preguntas de tipo breve, así como, na resolución dalgún suposto práctico, que poderá

complementarse coa realización de cuestionarios tipo test.

En canto aos Criterios de Avaliación e aos Contidos Mínimos esixibles, aos alumnos con módulos pendentes, serán os mesmos que xa figuran

detallados na programación para o módulo e para o curso completo.

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

Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua( 10% de 107 horas:10,7 horas ou 13 sesións de 50 minutos) poderán asistir ás clases,

aínda que, non poderán presentarse ás probas escritas que se convoquen regularmente en cada avaliación. Estes alumnos terán dereito a

presentarse a unha proba final que se realizará no mes de xuño. Serán avaliados de todos os contidos impartidos ao longo do curso. A avaliación

do módulo considerarase superada cando o alumno obteña unha cualificación igual ou superior a 5.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas correctoras no caso contrario. Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con

resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A principio de curso se realiza unha avaliación inicial sobre as súas capacidades de comprensión lectora, redacción e expresión escrita. Se

averiguarán as razóns que lle levaron a matricularse no ciclo e os coñecementos previos acerca dos contidos do módulo.

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

Os alumnos que presenten dificultades na aprendizaxe, recibirán un reforzo na aula no cal se realizarán os exercicios con eles, completarán o

esquema de cada unidade e, se é necesario, terán probas adaptadas as súas necesidades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:
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PROFESIONAIS

- O traballo en equipo. Ademáis de ser  o contido dunha unidade didáctica, ao longo do curso realizaranse en equipo algunhas das

actividades programadas.

Trataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

- Educación para a paz.

- Educación para a saúde.

- O fomento do espíritu emprendedor.

- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

XORNADA DE PRIMEIROS AUXILIOS.
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