
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ricardo Mella 2020/202136017430 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 32020/2021 9680

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

Profesorado asignado ao módulo CARMEN TROITIÑO SÁNCHEZ

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

Debido á estrutura do sector produtivo galego e da área de influencia do centro (pequena e mediana empresa fundamentalmente) é preciso un

ciclo que prepare ao alumnado para desenvolver traballos de índole administrativa en calquera sector económico, de ámbito público ou

privado e en organismos públicos.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Administrativo/a de oficina.

Administrativo/a comercial.

Administrativo/a financeiro/a.

Administrativo/a contable.

Administrativo/a de loxística.

Administrativo/a de banca e de seguros.

Administrativo/a de recursos humanos.

Administrativo/a da Administración pública.

Administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías.

Técnico/a en xestión de cobramentos.

Responsable de atención á clientela......
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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 Características da
empresa como
comunidade de
persoas.

18 20

2 Aplicación dos
principios de
responsabilidade
social corporativa.

18 20

3 A coordinación dos
fluxos de información
no departamento de
recursos humanos a
través da
organización.

20 20

4  Aplicación dos
procedimentos
administrativos
relativos á selección
de recursos humanos.

18 20

5 Xestión dos
procedimentos
administrativos
relativos á formación e
promoción do persoal.

22 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Características da empresa como comunidade de persoas. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados nesta. SI

RA2 - Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das empresas,
valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas internacionalmente. NO

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 Determináronse as actividades realizadas na empresa, as persoas implicadas e a súa responsabilidade nelas.

CA1.2 Identificáronse claramente as variables éticas e culturais das organizacións.

CA1.3 Avaliáronse as implicacións entre competitividade empresarial e comportamento ético.

CA1.4 Definíronse estilos éticos de adaptación aos cambios empresariais, á globalización e á cultura social presente.

CA1.5 Seleccionáronse indicadores para o diagnóstico das relacións das empresas e os interesados (stakeholders).

CA1.6 Determináronse elementos de mellora das comunicacións das organizacións externas e internas que promovan a transparencia, a cooperación e a confianza.

CA2.1 Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa (RSC).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ética e empresa: empresa como comunidade e suxeito moral.

 Personificación das tarefas: comportamentos e actitudes.

 Comunidade de persoas implicadas (stakeholders): persoal directivo, empregados e empregadas, accionistas, clientela e persoas usuarias.

 Ética empresarial, competitividade e globalización.

 Valores empresariais e sociais en vigor. Adecuación de comportamentos. Imaxe e comunicación de comportamentos éticos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das empresas,
valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas internacionalmente. 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 Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa (RSC).

CA2.2 Analizáronse as políticas de recursos humanos canto a motivación, mellora continua, promoción e recompensa, entre outros factores.

CA2.3 Analizáronse as recomendacións e a normativa europea e española de organizacións intergobernamentais con respecto á RSC e ao desenvolvemento dos recursos humanos.

CA2.4 Describíronse as boas prácticas e iniciativas canto a códigos de conduta relacionados cos dereitos dos traballadores e das traballadoras.

CA2.5 Programáronse puntos de control para o contraste do cumprimento das políticas de RSC e códigos de conduta na xestión dos recursos humanos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 RSC: recomendacións e normativa europea e doutros organismos intergobernamentais (OIT, etc.).

 Políticas de recursos humanos e RSC.

 Códigos de conduta e boas prácticas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A coordinación dos fluxos de información no departamento de recursos humanos a través da organización. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos a través da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en procesos de
xestión de recursos humanos. SI

RA4 - Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de cada
organización. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da empresa que se encarga da xestión de recursos humanos.

CA3.2 Caracterizáronse habilidades de comunicación efectiva nos papeis laborais.

CA3.3 Establecéronse as canles de comunicación interna entre os departamentos da empresa, así como entre o persoal e os departamentos.

CA3.4 Analizouse a información que proporcionan os sistemas de control de persoal para a mellora da xestión da empresa.

CA3.5 Mantívose actualizada a información precisa para o desenvolvemento das funcións do departamento de recursos humanos.

CA3.6 Estableceuse o xeito de organizar e conservar a documentación do departamento de recursos humanos en soporte convencional e informático.

CA3.7 Utilizouse un sistema informático para o almacenamento e o tratamento da información na xestión dos recursos humanos.

CA3.8 Valorouse a importancia da aplicación de criterios de seguridade, confidencialidade, integridade e accesibilidade na tramitación da información derivada da administración de recursos
humanos.

CA4.8 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recursos humanos na empresa: organización formal e informal.

 Departamento de recursos humanos: modelos de xestión de recursos humanos.

 Comunicación no departamento de recursos humanos.

 Actualización da información: procedementos.

 Sistemas de control de persoal.

 Rexistro e arquivo de información e de documentación.

 Aplicación da lei de protección de datos.

 0Rexistro e arquivo da información e documentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4  Aplicación dos procedimentos administrativos relativos á selección de recursos humanos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de cada
organización. SI

RA5 - Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os métodos e os
instrumentos máis adecuados. 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 Identificáronse os organismos e as empresas salientables no mercado laboral dedicados á selección e a formación de recursos humanos.

CA4.2 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas características fundamentais.

CA4.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de selección de persoal.

CA4.4 Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de traballo para seleccionar os currículos.

CA4.5 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección de persoal máis utilizados en función do perfil do posto de traballo.

CA4.6 Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selección.

CA4.7 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen no proceso de selección.

CA4.8 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección.

CA5.1 Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de persoal.

CA5.2 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos dos procesos de formación.

CA5.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dos procesos de formación e promoción de persoal.

CA5.4 Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os procesos de formación e promoción de persoal.

CA5.5 Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos.

CA5.6 Reuniuse información sobre as necesidades formativas da empresa.

CA5.7 Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos no proceso de formación.

CA5.8 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen nos procesos de formación e promoción.

CA5.9 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable dos procesos de formación e promoción de persoal.

CA5.10 Aplicáronse os procedementos administrativos de seguimento e avaliación da formación.

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Aplicación da lei de protección de datos.

 Organismos e empresas de selección e formación de recursos humanos.

 0Rexistro e arquivo da información e documentación.

 Planificación dos recursos humanos.

 Determinación do perfil profesional.

 Sistemas de selección de persoal.

 Elaboración da oferta de emprego.

 Recepción de candidaturas.

 Desenvolvemento das probas de selección.

 Elección da persoa candidata.

 Información ao novo persoal sobre a documentación deba achegar.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión dos procedimentos administrativos relativos á formación e promoción do persoal. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de cada
organización. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.8 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicación da lei de protección de datos.

 0Rexistro e arquivo da información e documentación.

 Formación na empresa: detección das necesidades.

 0Seguimento e avaliación da formación.

 Plan de formación: recursos materiais e humanos.

 Avaliación do plan: orzamento.

 Métodos do desenvolvemento profesional.

 Xestión e organización da formación: procedementos administrativos.

 Programas de formación das administracións públicas.

 Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.

 Sistemas de promoción e incentivos.

 Rexistro e arquivo da información e da documentación.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva corresponden as competencias que deben adquirir os alumnos, expresadas a traves

dunha serie de resultados da aprendizaxe (RA) que son as seguintes:

Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos a través da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en

procesos de xestión de recursos humanos.

Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á

política de cada organización.

Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os

métodos e os instrumentos máis adecuados.

Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos

implicados nesta.

Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das

empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas internacionalmente.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Elementos evaluables:

Os controles ou exames parciales representarán o 85% da nota de cada  unha das 3 avaliacións. Poderán ser preguntas curtas axustadas os

apuntes da plataforma non máis de 6, ou preguntas tipo test que non superarán as 60.

 A carpeta, xunto co taballo na aula, se fose o caso ,e as actividades propostas e que forman parte da avaliación contínua, representará un 10%. E

o  5% restante, será pola participación na plataforma.

PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS

A) PROCEDEMENTO PARA DEFINIR AS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A profesora/profesor personalizará co alumnado as actividades que deberá presentar, segundo sexa o caso, e disporá dun horario fixado para

atender e esclarecer as dúbidas posibles.

En Xuño fixará o centro a data do exame final no que o alumno presentaráse ás partes non aprobadas do curso académico.

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

Ó tratarse da modalidade a distancia non haberá actividades de recuperación, pero si se atenderán dúbidas ou consultas que poida ter o alumnado

para superar o exame final que se realizará en xuño e que é de caracter obrigatorio para o alumnado que teña algún parcial suspenso ou que non

se presentou a ningún deles.

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

Este alumnado non ten conferido este dereito polo tanto non é aplicable a perda do mesmo.

En caso de suspender algunha avaliación trimestral, o alumno terá unha nova oportunidade de facelo no exame final que se programará para o

mes de xuño.
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Neste exame, cada alumno terá dereito a recuperar o trimestre que non aprobase ata esa data. Polo tanto, poderá examinarse de 1, 2 ou 3

trimestres.

Tendo en conta o anterior, a cualificación obtida nese trimestre tralo exame de recuperación calcularase atendendo aos criterios de cualificación

expostos na programación.

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

Trimestralmente o profesorado do ciclo temos unha reunión para o seguimento das programacións de cada módulo, O responsable

levantará unha acta na cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.  A

programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do cursos anteriores e outras circunstancias. O referido

seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

No caso deste módulo a distancia, tamén queda reflexada na plataforma  a actividade feita a través de mesma

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os resultados obtidos da observación diaria das actividades realizadas nas primeiras semanas do curso, éstes poden ser obtidos: a través dun test

de coñecementos escrito ou oral, a observación de coñecementos mediante preguntas orais, no seu caso, serán expostos na sesión de avaliación

inicial.

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

Cando un alumno presente deficiencias, prestaráselle especial atención, buscando a solución máis axeitada o seu problema de aprendizaxe, si a

deficiencia é do módulo se reforzaran as explicacións, aportándolle material suplementario, para o seu estudo fora do horario escolar, así como

exercicios de reforzo, que serán discutidos unha vez resoltos por o alumno. Si a deficiencia educativa non é do curriculum do módulo poñerase en

coñecemento do titor, para que este se poña en contacto con os seus titores legais , para acadar unha solución axeitada.

Si o alumno presenta unha curva de aprendizaxe elevada, estimularase mediante material suplementario en liña co currículo do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Traballaremos a educación en valores de xeito transversal mediante actividades relacionadas coa vida diaria e dirixidas a resaltar a importancia da

sostibilidade, comportamento ético e responsable, optimizar os recursos enerxéticos, concienciar no respecto a intimidade e privacidade, e

fomentar a autoestima, a iniciativa emprendedora, a capacidade de liderazgo e a independencia na toma de decisións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Nesete curso académico non se teñen previsto facer actividades complementarias ou extraescolares para este módulo

10.Outros apartados
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10.1) situacion sanitaria actual

Dada a situación sanitaria na que nos encontramos na modalidade de DISTANCIA, non debería afectarnos dun xeito particular, xa que para a

realización de tarefas contamos coa plataforma, e os exames tamén poderían desenvolverse por este medio si nos vemos abocados a un

confinamento  parcial ou total.
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