
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Pazo da Mercé 2020/202136019402 Neves (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Desenvolvemento de aplicacións web Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC03Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0617 Formación e orientación laboral 42020/2021 128107

MP0617_12 Prevención de riscos laborais 42020/2021 5445

MP0617_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42020/2021 7462

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

Profesorado asignado ao módulo ELENA MARIA DE TORRES DE DIOS

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

As Neves é unha zona rural e razoablemente ben comunicada con A Cañiza (5200 habitanes), Arbo (2700 habitantes), Salceda (8900 habitantes),

Salvaterra (9560 habitantes), Ponteareas (23.000 habitantes) e outros concellos colindantes. A meirande parte do alumnado procede destes

pobos. Hai que resaltar a cercanía á fronteira con Portugal, que da tanto oportunidades de realizar as prácticas neste país no eido dos programas

erasmus+ nos que este centro participa como a posibilidade real de traballadores e estudantes transfronterizos.

Os habitantes refírense a datos aproximados do instituto nacional de estatística para o ano 2016.

Non existen grandes empresas de informática na zona, pero si un texido empresarial baseado principalmente en PEMES, sectores primario e

secundario. Ademáis, temos unha representación das empresas tipo habituais en tódalas zonas rurais e necesarias: supermercados, farmacias,

perruquerías, ferreterías, etc. Destacan algunhas empresas de contrucción (reformas e construcción nova, inmobiliarias), banca e hoteis.

En Ponteareas ademáis existe un polígono industrial onde destacan empresas de construcción e multiservicios.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta

propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e

internet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

¿ Programador/a web.

¿ Programador/a multimedia.

¿ Desenvolvedor/a de aplicacións en contornos web.
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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 Nesta unidade estudaranse os conceptos de saúde e os factores de risco, así como a lexislación ao respecto.Prevención de riscos:
Conceptos e
lexislación

20 15

2 Nesta unidade estudarase como previr os riscos e como actuar en situacións de emerxencia.Prevención dos riscos
e actuación nas
emerxencias

34 25

3 Nesta unidade estudarase todo o relativo ao dereito do traballo: dereitos e deberes dos traballadores.Dereito do traballo 49 35

4 Nesta unidade veremos o relativo á orientación laboral e á procura activa de emprego.Orientación laboral 15 15

5 Nesta unidade veremos o funcionamento dos equipos de traballo, os conflitos que poidan xurdir e a posible
negociación.

Equipos de traballo e
solución de conflitos

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Prevención de riscos: Conceptos e lexislación 20

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 a saúde laboral. SI

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 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 traballadoras.

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

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

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

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector informático e das comunicacións.

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

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.

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 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 desenvolvemento de aplicacións web.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
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Contidos

 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.

 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.

 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.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención dos riscos e actuación nas emerxencias 34

4.2.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 analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector
informático e das comunicacións. SI

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web. SI

4.2.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 ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en desenvolvemento de
aplicacións web.

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 desenvolvemento de aplicacións web.

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

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

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse.

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 se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias.

4.2.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 informático e das comunicacións en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector informático e das comunicacións.

 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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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Dereito do traballo 49

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. SI

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. 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 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Dereito do traballo.

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

  Novos contornos de organización 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 dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web.

 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.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

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

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Orientación laboral 15

4.4.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

4.4.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 desenvolvemento de aplicacións web.

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 desenvolvemento de aplicacións web.

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.

4.4.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 desenvolvemento de aplicacións web.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Equipos de traballo e solución de conflitos 10

4.5.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. SI

4.5.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 desenvolvemento de aplicacións web 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.

CA1.5 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.

4.5.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 informático e das comunicacións 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.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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Para obter unha nota positiva en cada avaliación debes obter polo menos un 5, entre exame e tarefas.

A nota media de cada avaliación calcúlase do seguinte xeito:

* O 80% da nota corresponderá á nota obtida no exame (mínimo, práctico e / ou teórico) realizado para a devandita avaliación.

- A nota mínima para facer unha media é de 4 en cada exame.

* O 20% da nota corresponde ás tarefas, exercicios e traballos entregados a tempo e valorados positivamente.

- A puntuación de cada tarefa pode ser aprobada / suspensa ou cun valor entre 0 e 10.

- Hai certas tarefas que teñen máis peso que outras. Os alumnos saberán de antemán cales son e en que porcentaxe.

- No caso de que non se aprobe algunha avaliación, terá que presentarse ao exame final con esa avaliación. Para aprobar o exame final, terá que

obter unha nota mínima de 5 en cada unha das avaliacións ás que se presenta.

- No caso de perda da avaliación continua, os alumnos asistirán exclusivamente á proba extraordinaria, que coincidirá coa data da proba libre.

- Calquera intento de copia tanto nos exames como nas tarefas / exercicios provocará o fracaso da devandita avaliación cun 0 a todos os alumnos

implicados. Para obter unha calificación positiva en cada avaliación hai que acadar como mínimo un 5, entre examen e tarefas.

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

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

Naquelas unidades didácticas nas que non se acadaran os mínimos esixibles establecidos nesta programación, seguirase o procedemento

seguinte:

Analizaranse, conxuntamente co/a alumnNaquelas unidades didácticas nas que non se acadaran os mínimos esixibles establecidos nesta

programación, seguirase o procedemento seguinte:

Analizaranse, conxuntamente co/a alumno/a, aqueles criterios de avaliación e contidos para os que non se cumpren os mínimos esixibles.

En consecuencia, proporanse as oportunas actividades de recuperación, que poderán incluír tarefas xa desenvolvidas como outras novas, co fin de

acadar os mínimos esixibles da unidade.

As novas tarefas que se propoñan ao alumnado terán un nivel máis gradual no seu desenvolvemento, co obxectivo de facilitar a adquisición das

habilidades requiridas nos criterios de avaliación.

As actividades de recuperación para o alumnado que non supere o módulo no segundo trimestre realizaranse ao longo do terceiro trimestre e

incidirán na parte máis práctica do módulo, xa que consistirán na resolución por parte do alumnado das actividades xa realizadas durante o curso

(incidindo especialmente nas probas de avaliación parciais realizadas) e/ou novas actividades similares propostas polo profesor.o/a, aqueles

criterios de avaliación e contidos para os que non se cumpren os mínimos esixibles.

En consecuencia, proporanse as oportunas actividades de recuperación, que poderán incluír tarefas xa desenvolvidas como outras novas, co fin de

acadar os mínimos esixibles da unidade.

As novas tarefas que se propoñan ao alumnado terán un nivel máis gradual no seu desenvolvemento, co obxectivo de facilitar a adquisición das

habilidades requiridas nos criterios de avaliación.

As actividades de recuperación para o alumnado que non supere o módulo no segundo trimestre realizaranse ao longo do terceiro trimestre e

incidirán na parte máis práctica do módulo, xa que consistirán na resolución por parte do alumnado das actividades xa realizadas durante o curso

(incidindo especialmente nas probas de avaliación parciais realizadas) e/ou novas actividades similares propostas polo profesor.

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

Para o alumnado que perda o dereito a avaliación continua ou non supere o proceso ordinario de avaliación, a avaliación final extraordinaria do
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módulo consistirá na realización de varias probas co obxectivo de comprobar que este acade os contidos mínimos recollidos nesta programación.

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

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente

programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades

didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número

de sesións adicadas a unha determinada unidade.

- Ao remate de cada trimestre, o alumnado cubrirá unha enquisa na que valorará diversos aspectos do desenvolvemento do módulo, como a

metodoloxía utilizada, as actividades realizadas, os recursos usados, os contidos expostos, etc. O resultado destas enquisas serán utilizados para

aplicar as correccións que se consideren oportunas no propio desenvolvemento do curso, así como en vindeiros cursos académicos.

- O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases

detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No transcurso do primeiro mes de clase, a titora do grupo pasará para facer unhas preguntas que compoñen a avaliación inicial, logo dun breve

período de tempo necesario para á recopilación dos datos, convocaráse á avaliación inicial que terá como participantes todos os profesores que

teñan docencia co grupo é mais un membro do equipo de orientación e outro da dirección. Esta avaliación inicial estará presidida e dirixida pola

titora do grupo.

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

Na medida do posible, proporanse actividades de reforzo baseado en traballos máis pequenos e dirixidos. No caso que exista tempo, tratarase de

dar explicacións individualizadas ao alumno.

Trala avaliación inicial, detectaranse aqueles casos nos que sexa aconsellable unha flexibilización, permitindo cursar menos módulos por curso

académico en caso necesario e previa reunión co equipo de orientación, o/a alumno/a, os seus representantes legais (de existir) e o/a titor/a e

previo aviso a xefatura de estudos. Na reunión poderá asistir quen resulte aconsellable (por exemplo: psicólogos externos que tratasen a/o

alumna/o).

Esta flexibilización solicitarase á administración educativa en tempo e forma (antes do 31 de outubro).

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Fomentarase os seguintes valores ao longo do módulo:
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- Respecto polo medio ambiente e a recollida selectiva dos residuos.

- Interese pola formación contínua e a busca de solucións de forma autónoma.

- Respecto polo material e instalacións utilizadas nas actividades prácticas.

- Traballo en grupo recoñecendo e respectando a labor dos distintos membros do mesmo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O Departamento de Informática programará para os dous grupos do ciclo unha serie de actividades complementarias e extraescolares ao longo do

curso.

10.Outros apartados

10.1) ADAPTACIONS relacionadas coa COVID-19

ESCENARIOS nos que se poderá impartir o módulo de FOL en relación coa  COVID-19

Tal e como se recolle na Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa,

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos  formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21 e na

Orde do 16 de setembro  de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica  a Orde do 25

de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros  docentes sostidos con fondos públicos na

Comunidade Autónoma de Galicia, as programacións didácticas  deberán elaborarse contemplando os posibles escenarios en función da situación

sanitaria: actividade  lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.

10.2) Actividade lectiva PRESENCIAL

A actividade lectiva presencial desenvolverase seguindo o recollido nos diferentes apartados da presente  programación.

Cando a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito semipresencial e/ou non presencial, contémplanse  as seguintes adaptacións relativas

tanto á metodoloxía a seguir, como ás aprendizaxes imprescindibles que  se deberán adquirir e ás estratexias e instrumentos de avaliación

utilizados.

10.3) Actividade lectiva SEMIPRESENCIAL

No caso de que a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito SEMIPRESENCIAL, o equipo  docente poderá propor un horario axeitado que

inclúa franxas horarias que permitan ao alumnado  continuar a formación de xeito telemático sen asistir ao centro. Desta maneira o grupo dividirase

en dous  subgrupos de alumnas e alumnos para os cales se establecerán quendas de docencia presencial no centro e  de docencia on-line.

Todos os contidos do módulo de FOL poden ser desenvoltos de xeito telemático, polo que non se  establecen contidos que necesariamente se

deban impartir de xeito presencial, nin contidos exclusivos para  a docencia telemática, aínda que si terán preferencia á hora de impartir a docencia

presencial os contidos  nos que existan cálculos tales como a nómina, o finiquito/liquidación e/ou a prestación de desemprego ou as prestacións da

Seguridade Social.

A metodoloxía que se seguirá durante todo o curso será, fundamentalmente, a metodoloxía da «Aula Invertida», e a plataforma de referencia para

o seguimento do módulo será a «AULA VIRTUAL do centro». Desta maneira, o alumnado deberá ler ou visualizar os contidos indicados pola

profesora nas súas  casas. Os contidos estarán recollidos no manual de referencia de «TuLibrodeFP», e no material  complementario e vídeos que

a profesora relacione na Aula Virtual do centro. Do mesmo xeito resolverá os  exercicios, traballos e actividades propostas, que posteriormente se

corrixirán na aula.
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As clases presenciais centraranse na resolución de dúbidas, aclaración de conceptos de difícil comprensión,  corrección das actividades e

supostos prácticos propostos, e para a exposición oral de traballos.

Adicionalmente, e sempre que se dispoña dos medios necesarios, tanto polo centro como polo alumnado,  contémplase a posibilidade de que o

alumnado que está na casa se poida conectar de xeito on-line, a través  dunha videoconferencia, coa clase presencial. A ferramenta de

videoconferencia utilizada será  «Eduxunta CISCO WEBEX» .

En relación coas aprendizaxes mínimas que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para  a actividade lectiva presencial, sendo

os instrumentos para acadalas os que se adapten á situación de  semipresencialidade.

As probas e/ou exames que teñan lugar ao longo do curso deberán realizarse de xeito presencial. Para iso  fixaranse horarios e aulas onde poida

realizar a proba a totalidade do grupo. No caso de que, por non dispor de franxa  horaria ou de aula, non se poida facer a proba á totalidade do

grupo de xeito presencial, esta farase de  xeito telemático, conectado coa profesora a través da ferramenta de videoconferencia «Eduxunta CISCO

WEBEX» utilizada nas clases on-line e seguindo as instrucións que marque a profesora (cámaras abertas, micros abertos,  pregunta de

seguridade, etc) e que garantan a seguridade da proba.

10.4) Docencia ON-LINE

No caso de suspensión da actividade lectiva presencial, a docencia pasará á modalidade de  «TELEFORMACIÓN ou FORMACIÓN ON-LINE».

Neste caso a metodoloxía será a seguinte:

1º.- Os contidos do módulo seguiranse polo manual fixado ao comezo do curso (Manual de FOL de  TulibrodeFP).

2º.- A plataforma de referencia para o acceso aos materiais complementarios do módulo, a realización e  entrega de tarefas, supostos prácticos e

traballos, a realización de probas, a realización de consultas e  como principal canle de comunicación será a «AULA VIRTUAL do centro», tal e

como xa se viña realizando  anteriormente en presencial e en semipresencial.

3º.- Para as explicacións dos contidos teóricos e prácticos do módulo utilizaranse a ferramenta de videoconferencia «Eduxunta CISCO WEBEX»

para continuar coas clases on-line (que se impartirán seguindo o  horario inicialmente establecido). As plataformas YOUTUBE , así como webs de

TV, onde se poderá acceder a vídeos  explicativos servirán para  reforzar os contidos. Na plataforma da aula virtual deixaranse os accesos ao

material audiovisual.

4º.- As probas e exames realizaranse de xeito telemático a través da «AULA VIRTUAL do centro» ou de xeito oral a través da  plataforma de

videoconferencia «Eduxunta CISCO WEBEX» utilizada nas clases on-line.
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