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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo 
relacionadas co seu perfil laboral e valoráronse as súas vantaxes sobre 
o traballo individual. 
CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos 
identificados 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. 

 
RA1 -  Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
 

CA2.1 - Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios 
de aplicación do dereito do traballo. 
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. 
 CA2.6 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co seu título. 
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. 
 CA2.9 - Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a 
suspensión e a extinción da relación laboral. 

 

RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
 

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

 

RA3 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 

 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. 

RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 
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 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 
seu sector. 
 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 
 

RA1 -  Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para 
a prevención nos contornos de traballo relacionados co seu perfil 
profesional. 
 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 seu perfil profesional. 
CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos 
contornos de traballo das persoas coa súa titulación. 
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. 

 

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 do seu ciclo formativo. 
 

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

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

 

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

  
 

 

 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 

A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 

 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
 

Tanto para o alumnado que non haxa superado os resultados de 
aprendizaxe, como para os aprobados que desexen participar, 
procederase a: 

 
• O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 

puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas 
ao alumnado corrixidas. 

     
Para o alumnado que voluntariamente haxa participado, escollerase a nota 
maior, elixindo entre a acadada na primeira ou segunda avaliación, e a 
obtida no período de reforzo.  
 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual 
o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 
 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un 
por a entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán 
proporcionais á cualificación obtida nestas materias. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

 

 

Neste módulo de FOL todo o alumnado superou a 1ª e 2ª avaliación. 
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Alumnado con 
perda de dereito 

á avaliación 
continua 

Criterios de avaliación:  En cada unha destas tarefas abordáranse os 
Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación que se consideran na  
epígrafe 1 deste documento. 
 
Criterios de cualificación: 

O alumnado de con perda do dereito á avaliación continua tería un exame 
presencial en xuño, se fose posible. Se non: 
 

- O alumnado terá que facer as actividades de cada tema, 
correspondentes a 1ª e 2ª avaliación. Estas actividades serán 
enviadas pola docente a cada alumno/a, a través do correo 
electrónico que serán  obrigatorias, avaliables e periódicas, con data 
de entrega limitada. 

 
- O alumnado terá que realizar unha proba sobre os criterios de 

avaliación considerados mínimos esixibles da primeira e segunda 
avaliación. Esta proba será telemática no caso de que non se poida 
realizar de xeito presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Reforzo e repaso das dúas primeiras avaliacións. Temas do 1 ao 4  
na primeira avaliación, e do 5 ao 9 na segunda. 

A ampliación dos temas 10 y 12 serán non avaliables. Terase en 
conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 
valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Prestarase atención a unha metodoloxía que permita integrar os 
elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 
actividades variadas. A comunicación co alumnado é a través do 
teléfono e email. 
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Das materias ampliadas só se realizarán actividades, que serán 
valorados en positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a subir a 
nota final. 

Materiais e recursos 

Estes son exemplos: 

Libro de texto: “Formación y orientación laboral” (Tu libro de FP). 

Páxinas Web. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionados polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Chamadas ou email  para consulta de dúbidas. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Nos Ciclos medios a comunicación será a través do email. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación:  
Correo electrónico 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo 
relacionadas co seu perfil laboral e valoráronse as súas vantaxes sobre 
o traballo individual. 
CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos 
identificados 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. 

 
RA1 -  Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
 

CA2.1 - Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios 
de aplicación do dereito do traballo. 
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. 
 CA2.6 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co seu título. 
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. 
 CA2.9 - Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a 
suspensión e a extinción da relación laboral. 

 

RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
 

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

 

RA3 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 

 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. 

RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 
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 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 
seu sector. 
 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 
 

RA1 -  Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para 
a prevención nos contornos de traballo relacionados co seu perfil 
profesional. 
 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 seu perfil profesional. 
CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos 
contornos de traballo das persoas coa súa titulación. 
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. 

 

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 do seu ciclo formativo. 
 

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

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

 

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

  
 

 

 

 



 
 

   

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 

A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 

 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
 

Tanto para o alumnado que non haxa superado os resultados de 
aprendizaxe, como para os aprobados que desexen participar, 
procederase a: 

 
• O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 

puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas 
ao alumnado corrixidas. 

     
Para o alumnado que voluntariamente haxa participado, escollerase a nota 
maior, elixindo entre a acadada na primeira ou segunda avaliación, e a 
obtida no período de reforzo.  
 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual 
o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 
 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un 
por a entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán 
proporcionais á cualificación obtida nestas materias. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

 

 

 

Neste módulo de FOL todo o alumnado superou a 1ª e 2ª avaliación. 
 
 

 
 

Criterios de avaliación:  En cada unha destas tarefas abordáranse os 
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Alumnado con 
perda de dereito 

á avaliación 
continua 

Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación que se consideran na  
epígrafe 1 deste documento. 
 
Criterios de cualificación: 

O alumnado de con perda do dereito á avaliación continua tería un exame 
presencial en xuño, se fose posible. Se non: 
 

- O alumnado terá que facer as actividades de cada tema, 
correspondentes a 1ª e 2ª avaliación. Estas actividades serán 
enviadas pola docente a cada alumno/a, a través do correo 
electrónico que serán  obrigatorias, avaliables e periódicas, con data 
de entrega limitada. 

 
- O alumnado terá que realizar unha proba sobre os criterios de 

avaliación considerados mínimos esixibles da primeira e segunda 
avaliación. Esta proba será telemática no caso de que non se poida 
realizar de xeito presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Reforzo e repaso das dúas primeiras avaliacións. Temas do 1 ao 4  
na primeira avaliación, e do 5 ao 9 na segunda. 

A ampliación dos temas 10 y 12 serán non avaliables. Terase en 
conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 
valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Prestarase atención a unha metodoloxía que permita integrar os 
elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 
actividades variadas. A comunicación co alumnado é a través do 
teléfono e email. 
Das materias ampliadas só se realizarán actividades, que serán 
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valorados en positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a subir a 
nota final. 

Materiais e recursos 

Estes son exemplos: 

Libro de texto: “Formación y orientación laboral” (Tu libro de FP). 

Páxinas Web. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionados polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Chamadas ou email  para consulta de dúbidas. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Nos Ciclos medios a comunicación será a través do email. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación:  
Correo electrónico 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo 
relacionadas co seu perfil laboral e valoráronse as súas vantaxes sobre 
o traballo individual. 
CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos 
identificados 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. 

 
RA1 -  Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
 

CA2.1 - Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios 
de aplicación do dereito do traballo. 
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. 
 CA2.6 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio 
colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no 
sector profesional relacionado co seu título. 
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. 
 CA2.9 - Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a 
suspensión e a extinción da relación laboral. 

 

RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
 

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

 

RA3 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 

 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. 

RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 
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 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 
seu sector. 
 CA1.7 - Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 
 

RA1 -  Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para 
a prevención nos contornos de traballo relacionados co seu perfil 
profesional. 
 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 seu perfil profesional. 
CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos 
contornos de traballo das persoas coa súa titulación. 
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. 

 

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 do seu ciclo formativo. 
 

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

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

 

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

  
 

 

 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 

A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 

 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
 

Tanto para o alumnado que non haxa superado os resultados de 
aprendizaxe, como para os aprobados que desexen participar, 
procederase a: 

 
• O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 

puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas 
ao alumnado corrixidas. 

     
Para o alumnado que voluntariamente haxa participado, escollerase a nota 
maior, elixindo entre a acadada na primeira ou segunda avaliación, e a 
obtida no período de reforzo.  
 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual 
o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 
 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un 
por a entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán 
proporcionais á cualificación obtida nestas materias. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

 

 

Neste módulo de FOL todo o alumnado superou a 1ª e 2ª avaliación. 
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Alumnado con 
perda de dereito 

á avaliación 
continua 

Criterios de avaliación:  En cada unha destas tarefas abordáranse os 
Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación que se consideran na  
epígrafe 1 deste documento. 
 
Criterios de cualificación: 

O alumnado de con perda do dereito á avaliación continua tería un exame 
presencial en xuño, se fose posible. Se non: 
 

- O alumnado terá que facer as actividades de cada tema, 
correspondentes a 1ª e 2ª avaliación. Estas actividades serán 
enviadas pola docente a cada alumno/a, a través do correo 
electrónico que serán  obrigatorias, avaliables e periódicas, con data 
de entrega limitada. 

 
- O alumnado terá que realizar unha proba sobre os criterios de 

avaliación considerados mínimos esixibles da primeira e segunda 
avaliación. Esta proba será telemática no caso de que non se poida 
realizar de xeito presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A/o docente entregará tarefas consistentes en recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación de contidos dados con anterioridade.  
Semanalmente serán enviadas actividades correspondentes a cada unha 
das unidades didácticas. 
A/o docente facerá o seguimento das actividades realizadas de cada 
alumno/a así como as correccións das tarefas enviadas semanalmente. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Reforzo e repaso das dúas primeiras avaliacións. Temas do 1 ao 4  
na primeira avaliación, e do 5 ao 9 na segunda. 

A ampliación dos temas 10 y 12 serán non avaliables. Terase en 
conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 
valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Prestarase atención a unha metodoloxía que permita integrar os 
elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 
actividades variadas. A comunicación co alumnado é a través do 
teléfono e email. 
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Das materias ampliadas só se realizarán actividades, que serán 
valorados en positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a subir a 
nota final. 

Materiais e recursos 

Estes son exemplos: 

Libro de texto: “Formación y orientación laboral” (Tu libro de FP). 

Páxinas Web. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionados polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Chamadas ou email  para consulta de dúbidas. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Nos Ciclos medios a comunicación será a través do email. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación:  
Correo electrónico 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/


 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 
31 

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO: 1º CS ADMÓN E FINANZAS 
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DATA: 12/05/2020 
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe (por UD)  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
5_Autoorientación profesional 

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. 
CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en administración e 

finanzas. 

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

6_Os equipos de traballo e a xestión do conflito 

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en administración e 
finanzas 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. 

RA1 - Participa responsablemente en 
equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos da 
organización. 

7_A relación laboral individual 

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 administración e finanzas. 
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. 
 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que 
se derivan das relacións laborais, e 
recoñéceos en diferentes situacións de 
traballo. 
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8_As relacións colectivas no traballo. 

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. 
CA2.13 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que 
se derivan das relacións laborais, e 
recoñéceos en diferentes situacións de 
traballo. 

9_Seguridade Social 

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. 

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

10_Itinerarios tras rematar o Ciclo Formativo 

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. 
CA4.6 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 

administración e finanzas. 
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. 

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

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
Tanto para o alumnado que non teña acadado os resultados de aprendi-
zaxe, como para os aprobados que desexen participar, procederase a: 

• O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento 
teórico, avaliables e semanais, correspondentes a cada tema, con 
data de entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e 
remitidas as correccións. 

• Realización, segundo a materia o precise, de cuestionarios teórico-
prácticos avaliables. A valoración obtida e a resolución será 
facilitada ao alumnado. 

     
As tarefas terán un peso do 30%, e as probas de control outro 70% para a 
recuperación destas avaliacións. 
Para o alumnado que voluntariamente participe, escollerase a nota maior, 
elixindo entre a acadada na primeira ou segunda avaliación, e a obtida no 
período de reforzo.  
 
En relación as materias restantes: 
Recoméndase ao alumnado suspenso que priorice nas materias 
suspensas. 
Enviarase diverso material (vídeos explicativos, esquemas, 
presentacións,... de cada tema seguindo o libro de texto). 
Semanalmente e con data de entrega, proporanse actividades puntuadas 
do tema tratado. 
As cualificacións desta parte do módulo, so poderá incrementar as 
cualificacións medias obtidas polo alumnado na primeira e na segunda 
avaliación, segundo se explica no apartado de cálculo da Nota Final. 
 

Cualificación final 

 
Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual 
o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados de xeito presencial 
(un por a entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán 
proporcionais á cualificación obtida nestas materias. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os que constan na programación do módulo. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado de materia pendente tería un exame presencial en xuño, se 
fose posible. Se non: 
 

• A docente enviará, a través da plataforma Classroom  tarefas  
obrigatorias, avaliables e periódicas, con data de entrega limitada. 

• Realizaranse cuestionarios teórico-prácticos avaliables para verificar 
que o alumnado ten acadados os resultados de aprendizaxe 
esperados. 

• Destas achegas, farase unha valoración do 30% das tarefas e do 
70% do/s cuestionario/s. 

 

En cada unha destas tarefas abordáranse os Resultados de Aprendizaxe e 
Criterios de Avaliación que se consideran na  epígrafe 1 deste documento. 
O alumnado disporá dun tempo limitado e realizaranse en Xuño. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

A docente entregará semanalmente  tarefas de repaso de cada un dos 
temas a recuperar. 
 
A docente elaborará cuestionarios teóricos e prácticos consistentes en 
preguntas de test, cuestións curtas e supostos das unidades a recuperar. 

 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Non procede. (Non hai alumnado con perda de avaliación continua) 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. Temas 1 a 6 e 11 a 14 do 
manual. 

A ampliación dos temas 7 a 10 do manual serán non avaliables. 
Terase en conta o traballo realizado nestas materias en positivo e 
cunha valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas en tempo,  e un punto para a calidade de execución destas. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente entrégaselles vídeo explicativo, presentación, 
esquemas,... do tema a tratar nese período e actividades para 
entregar ao finalizar a semana. Durante este tempo o alumnado 
pregunta as dúbidas,  que se resolven por videoconferencia ou por 
mensaxe na Classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas das dúas primeiras avaliacións. 
Das materias ampliadas realizaran actividades e cuestionarios, que 
serán valorados en positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a 
subir a nota final. 

Materiais e recursos 

Libro de texto: “Formación y Orientación Laboral” (Paraninfo). 

Apuntes. 

Presentacións, esquemas e vídeos achegados pola docente. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outros acadados 
pola profesora de diferentes libros e da súa propia autoría. 

Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, 
fanse probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

Vídeo-chamadas para consulta de dúbidas. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Canles de comunicación: Correo electrónico, Mensaxería de 
comunicados de Google Classroom, Videoconferencias Google 
Meet, Cisco Webex 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

 
1. A iniciativa emprendedora 

 
CA1.1 - Identificouse o concepto de innovación e a súa relación 
co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos 
individuos. 
 CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa 
importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social. 
 CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a 
creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración 
como requisitos indispensables para ter éxito na actividade 
emprendedora. 
CA1.4 - Analizáronse as características das actividades 
emprendedoras no sector das instalacións de telecomunicacións. 
 CA1.5 - Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable 
de toda actividade emprendedora. 
 CA1.6 - Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 
 CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha 
determinada idea de negocio do ámbito das instalacións de 
telecomunicacións, que ha servir de punto de partida para a 
elaboración do proxecto empresarial. 
  CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e 
valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha 
pequena empresa. 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
 

 
2. Empresa e sociedade 
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 CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa 
importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social. 
CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a 
creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración 
como requisitos indispensables para ter éxito na actividade 
emprendedora. 
 CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas 
empresas no tecido empresarial galego. 
 CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade 
empresarial e a necesidade de introducir criterios de 
sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 
 CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno 
xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. 
 CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das 
relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como 
principais integrantes do contorno específico. 
 CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e 
específico dunha pequena ou mediana empresa instaladora de 
telecomunicacións en función da súa posible localización. 
  CA2.6 - Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das 
empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia 
empresarial. 
  CA2.7 - Valorouse a importancia do balance social dunha 
empresa relacionada coas telecomunicacións e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así 
como os beneficios sociais que producen. 
  CA2.8 - Identificáronse, en empresas de telecomunicacións, 
prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
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CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando 
valores éticos e sociais. 
  CA2.10 - Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e 
de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación 
cos obxectivos empresariais. 
CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que 
se realizan nunha empresa de telecomunicacións, e 
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro 
do sistema empresarial. 
 

 3. O plan de operacións 
 CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos 
informáticos, a documentación básica de carácter comercial e 
contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, 
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e 
unha mediana empresa. 
CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 
 

RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 4. O marketing 
 CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das 
relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como 
principais integrantes do contorno específico. 
 

RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
 

 5. A fiscalidade 

CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada 
forma xurídica de empresa. 
CA4.3 - Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, 
liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e 
dunha mediana empresa relacionadas con instalacións de 

RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
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telecomunicacións, e diferenciáronse os tipos de impostos no 
calendario fiscal 
 

 

  

 6. Creación de empresas 
CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas 
empresas no tecido empresarial galego. 
CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como 
os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade 
empresarial. 
CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e 
determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en 
relación coa súa idea de negocio. 
CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía 
social no sector das telecomunicacións. 
CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das 
persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica 
elixida. 
CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada 
forma xurídica de empresa. 
CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para 
a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función 
da súa forma xurídica. 
CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión 
administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena 
ou mediana empresa. 
CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e 
posta en marcha de empresas instaladoras de telecomunicacións 
tendo en conta a súa localización. 
 

RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
 

 7. Nocións de contabilidade 
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 CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así 
como as técnicas de rexistro da información contable: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
 CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da 
información contable, en especial no referente ao equilibrio da 
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
empresa. 
 

RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 8. Financiamento 

  CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación 
e posta en marcha de empresas instaladoras de 
telecomunicacións tendo en conta a súa localización. 
CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 
 

RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 9. O Plan da empresa 

CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e 
valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha 
pequena empresa. 
CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que 
se realizan nunha empresa de telecomunicacións, e 
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro 
do sistema empresarial. 
CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de 
negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de 
márketing. 
CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión 
administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena 
ou mediana empresa. 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
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CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á 
elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas 
e as subvencións. 
CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos 
informáticos, a documentación básica de carácter comercial e 
contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, 
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e 
unha mediana empresa. 
 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 

A totalidade do alumnado xa está avaliado e co módulo aprobado. 

 

Cualificación final 
Non procede. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co módulo pendente. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
 
 

Alumnado con perda da 
avaliación continua 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020 

PÁXINA 9 DE 18 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Non procede. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

 
1. Formación en empresa 

 
CA1.1 - Identificouse o concepto de innovación e a súa relación 
co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos 
individuos. 
 CA1.2 - Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa 
importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social. 
 CA2.2 - Analizouse o impacto ambiental da actividade 
empresarial e a necesidade de introducir criterios de 
sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 
 CA3.1 - Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como 
os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade 
empresarial. 
 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
 

 
2. Empresa, sociedade e emprendedor 

 
CA2.1 - Valorouse a importancia das pequenas e medianas 
empresas no tecido empresarial galego. 
CA2.4 - Apreciouse a influencia na actividade empresarial das 
relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como 
principais integrantes do contorno específico. 
 

RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
 

 3. O plan de operacións 

 CA1.3 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, a 
creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración 
como requisitos indispensables para ter éxito na actividade 
emprendedora. 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
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CA2.3 - Identificáronse os principais compoñentes do contorno 
xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. 
CA3.3 - Valorouse a importancia das empresas de economía 
social no sector do mantemento de equipamentos e sistemas 
electrónicos. 
CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da 
información contable, en especial no referente ao equilibrio da 
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
empresa. 
 

RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 4. O marketing 

 CA1.4 - Analizáronse as características das actividades 
emprendedoras no sector do mantemento de equipamentos e 
sistemas electrónicos. 
CA2.6 - Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das 
empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia 
empresarial. 
 CA3.4 - Especificouse o grao de responsabilidade legal das 
persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica 
elixida. 
CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así 
como as técnicas de rexistro da información contable: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
 

 
RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 

 5. A fiscalidade 

 CA1.5 - Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable 
de toda actividade emprendedora. 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020 

PÁXINA 14 DE 18 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

CA2.7 - Valorouse a importancia do balance social dunha 
empresa relacionada coa mantemento electrónico de 
equipamentos e describíronse os principais custos sociais en que 
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que 
producen. 
CA3.2 - Analizáronse as formas xurídicas da empresa e 
determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en 
relación coa súa idea de negocio. 
 CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da 
información contable, en especial no referente ao equilibrio da 
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
empresa. 
 

RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

  

 6. Creación de empresas 

CA1.6 - Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 
CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e 
específico dunha pequena ou mediana empresa de mantemento 
electrónico de equipamentos en función da súa posible 
localización. 
CA2.8 - Identificáronse, en empresas de mantemento electrónico 
de equipamentos, prácticas que incorporen valores éticos e 
sociais. 
  CA3.5 - Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada 
forma xurídica de empresa. 
  CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relativa á 
elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas 
e as subvencións. 
 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
 

 7. Nocións de contabilidade 
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  CA1.7 - Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha 
determinada idea de negocio do ámbito do mantemento 
electrónico de equipamentos, que ha servir de punto de partida 
para a elaboración do proxecto empresarial. 
CA2.9 - Definíronse os obxectivos empresariais incorporando 
valores éticos e sociais. 
CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de 
negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de 
márketing. 
CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para 
a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función 
da súa forma xurídica. 
CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos 
informáticos, a documentación básica de carácter comercial e 
contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, 
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e 
unha mediana empresa de mantemento electrónico de 
equipamentos, e describíronse os circuítos que recorre esa 
documentación na empresa. 
 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 8. Financiamento 
 CA2.10 - Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de 
comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos 
obxectivos empresariais. 
 CA3.7 - Identificáronse as vías de asesoramento e xestión 
administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena 
ou mediana empresa. 
CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 
 

 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
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RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
 

 9. O Plan da empresa 
CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e 
valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha 
pequena empresa. 
CA2.11 - Describíronse as actividades e os procesos básicos que 
se realizan nunha empresa de telecomunicacións, e 
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro 
do sistema empresarial. 
 CA3.8 - Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e 
posta en marcha de empresas de mantemento electrónico de 
equipamentos, tendo en conta a súa localización. 
CA4.3 - Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, 
liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e 
dunha mediana empresa relacionada co mantemento electrónico 
de equipamentos, e diferenciáronse os tipos de impostos no 
calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais). 
 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade 
económica e financeira do proxecto empresarial. 
 

RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 
organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 
RA3 -  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións 
legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en 
marcha. 
RA4 -  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 

A totalidade do alumnado xa está avaliado e co módulo aprobado. 

 

Cualificación final 
Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co módulo pendente. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
 
 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Non procede. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non procede. 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

PÁXINA 18 DE 18 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Materiais e recursos Non procede. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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