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2º TRIMESTRE
1. Identificar os elementos esenciáis dun contrato de traballo.
2. Analizar as principais modalidades de contratación
3. Analizar o recibo de salarios e identificar os principais elementos que o integran

3º TRIMESTRE

NON SE AVANZOU MATERIA: SÓ SE FIXERON ACTIVIDADES DE REPASO E REFORZO

risco atopadas
Seleccionar os equipamentos de protección individual (EPI) e colec va axeitados ás situacións de.3

de técnico en xes ón administra va.
Iden ficar as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo das persoas coa tulación.2

danos que se poden chegar a producir.
Iden ficar y clasificar os factores de risco relacionados coa ac vidade de técnico administra vo e os.1

1º TRIMESTRE

ADAPTACIÓN                            DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

CICLO  MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA MÓDULO:  FOL

DOCENTE: MARÍA FERNÁNDEZ BRIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR TRIMESTRE SUSPENSO:

Para obter un 5 como única opción o único alumno co 2º trimestre suspenso tiña que enviar en prazo as

actividades  de  repaso  dos  contidos  vistos  no  seu  respectivo  trimestre  suspenso  que  se  lle  pediu

individualmente ao alumno afectado durante o periodo que durou o estado de alarma (unha actividade

por semana)
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1. Resultados de aprendizaxe (competencias)  e criterios de avaliación.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Unidade

formativa Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

MP0449_12 
Prevención 
de riscos 
laborais

RA1.- Recoñece os dereitos e as obrigas das 
persoas traballadoras e empresarias relacionados 
coa seguridade e a saúde laboral. 
1. Identificar os principios de acción preventiva.
2.  Analizar os dereitos e deberes de traballadores e 
empresarios recollidos na normativa xeral de prevención de
riscos.
3.  Valorar a necesidade de cumprir a as normas de 
prevención e de adoptar prácticas laborais seguras..

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 administrativo e financeiro
.1 Identificar y clasificar os factores de risco 
relacionados coa actividade de técnico administrativo e os 
danos que se poden chegar a producir.
.2  Identificar as situacións de risco más habituais nos 
ámbitos de traballo das persoas coa titulación de técnico en 
xestión administrativa. 

RA4 -  Determináronse as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral  
.1     Identificar e clasificar as técnicas e as medidas de 
prevención e de protección que se aplican  
.2    Seleccionar os equipamentos de protección individual 

1.-Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 
2.-Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á

seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 
3.-Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a

eliminación ou a redución dos riscos laborais. 
4.-Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e

risco laboral grave e inminente 
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. 

6.-Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector
administrativo e financeiro. 

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

 1.-Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención
nos ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en xestión

administrativa 
2.-Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 
3.-Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil
profesional de técnico en xestión administrativa. 

4.- Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo
das persoas coa titulación de técnico en xestión administrativa. 

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

tipos. 
.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás

situacións de risco atopadas 



(EPI) e colectiva axeitados ás situacións de risco atopadas 
3    Analizar os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia e as técnicas básicas de primeiros auxilios que 
se deben aplicar ante danos de diversos tipos. 

4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 
.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. 

MP0449 
Formación e
orientación

laboral  

RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 
1. Identificar o ámbito de aplicación, as fontes e os 

principios de aplicación do dereito do traballo, asi como 
os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais.

2. Identificar os elementos esenciáis dun contrato de 
traballo.

3.  Analizar as principais modalidades de contratación e 
identificar as medidas de fomento da contratación 
estable e as medidas de discriminación positiva para a 
contratación de determinados colectivos. 

4.  Analizar o recibo de salarios e identificar os principais 
elementos que o integran. 

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

2.-Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 
 3.-Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

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

5.-Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 
6.-Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o

integran. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Valoración dos traballos entregados en prazo ( RETOS/ 
ACTIVIDADES) propostos semanalmente acorde aos criterios mínimos 
esixidos.

Instrumentos: Realización de RETOS/ACTIVIDADES seguindo as % 
establecidas para cada un nas respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da 
nota final . O 20% restante será para a valoración do traballo para aqueles 
alumn@s que a maiores mostraron interés e traballaron neste terceiro trimestre.
As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 
3ª avaliación servirán para subir a nota calculada do xeito indicado  
sempre que sexan entregadas no prazo establecido e estean ben realizadas 
seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

Proba
extraordinaria

xuño

Versará sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación contidos 
nesta adaptación da programación.
O sistema escollido para facelo (proba escrita telemática, traballo, proba oral por
videocahamada...) se determinará chegado o momento e en función dos medios 
dispoñibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnos co módulo pendiente.

Criterios de cualificación:Non hai alumnos co módulo pendiente.



Procedementos e instrumentos de avaliación:Non hai alumnos co módulo 
pendiente.



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

Actividades 

A maior parte das actividades feitas centráronse en contidos xa vistos, 
polo tanto foron de repaso e reforzo sobre contidos xa traballados. 
Puntualmente traballouse algún contido de ampliación pero de xeito moi 
xenérico e de toma de contacto de cara a reforzalo os cursos vindeiros.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades propostas trataron de ter sempre un contido lúdico e ameno 
relacionado coa materia e dentro das nosas posibilidades:
Traballamos en base a RETOS/ACTIVIDADES que cada semana, os luns, 
son enviados a cada grupo de alumnos onde se especifica en cada caso o 
que teñen que traballar, o prazo de entega e a rúbrica coa % de cualificación
do mesmo. (Se espera confirmación persoal via email de cada alumno 
conforme as recibe.) “feed-back” continuo.
A convocatoria dos mesmos RETOS/ACTIVIDADES son previamente 
publicados o domingo anterior na páxina web do centro, neste caso sin 
especificar a metodoloxía pedida e a rúbrica que xa é enviada aos alumnos 
persoalmente o citado luns.
Unha vez rematado o prazo de entrega, inténtase reenviar nun periodo 
prudente de tempo (tres,catro días) correxido, valorado e cualificado cada 
RETO individualmente a cada alumno sempre intentando que non se solape 
co RETO seguinte.

Materiais e recursos

Cada semana se envía por correo electrónico todo o material que se precisa 
para traballar: power point con contidos para repasar, documento co RETO 
proposto e en cada caso todo o que precisa para facelo (pdf do Estatuto do 
Traballador...etc), enlaces youtube para visionar cortometrajes ou vídeos...



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1.-Correo electrónico individual e co seu correspondente “feedback”.
 2.-Conexión semanal (mércores) de videochamadas a través de jitsi para  
dudas ou consultas, de carácter voluntario  e concertadas previa petición.(Só 
para dudas ou aclaracións)

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



1º TRIMESTRE
1 Identificar y clasificar os factores de risco relacionados coa actividade de técnico administrativo e 
os danos que se poden chegar a producir..
2 Seleccionar os equipamentos de protección individual (EPI) e colectiva axeitados ás situacións 
de risco atopadas
3 Analizar os protocolos de actuación en caso de emerxencia e as técnicas básicas de primeiros 
auxilios que se deben aplicar ante danos de diversos tipos

2º TRIMESTRE
1 Identificar os elementos esenciáis dun contrato de traballo.
2 Analizar as principais modalidades de contratación
3 Analizar o recibo de salarios e identificar os principais elementos que o integran

3º TRIMESTRE

NON SE AVANZOU MATERIA: SÓLO SE FIXERON ACTIVIDADES DE REPASO E REFORZO

ADAPTACIÓN   DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

CICLO  SUPERIOR  ADMINISTRACIÓN E FINANZAS MÓDULO: FOL

DOCENTE: MARÍA FERNÁNDEZ BRIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR TRIMESTRE SUSPENSO:

Para obter un 5 como única opción os alumnos con algún trimestre suspenso tiñan que enviar en prazo as 

actividades de repaso dos contidos vistos no seu respectivo trimestre suspenso que se pediron 

individualmente aos alumnos afectados durante o periodo que durou o estado de alarma (unha 

actividade por semana)



   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
    DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

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.

DATA: 5 MAYO

CENTRO : IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO :  2019 /2020
MATERÍA : MÓDULO FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
CURSO: CSADG01  ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
DEPARTAMENTO : FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

       DOCENTE:  MARÍA FERNANDEZ BRIÓN



   

ÍNDICE

1. Resultados de aprendizaxe (competencias)  e criterios de avaliación.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Unidade

formativa Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

MP0658_12  
Prevención 
de riscos 
laborais

RA1.- Recoñece os dereitos e as obrigas das 
persoas traballadoras e empresarias relacionados 
coa seguridade e a saúde laboral. 
1. Identificar os principios de acción preventiva.
2.  Analizar os dereitos e deberes de traballadores e 
empresarios recollidos na normativa xeral de prevención de
riscos.
3.  Valorar a necesidade de cumprir a as normas de 
prevención e de adoptar prácticas laborais seguras..

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 administrativo e financeiro
.1 Identificar y clasificar os factores de risco 
relacionados coa actividade de técnico administrativo e os 
danos que se poden chegar a producir.
.2  Identificar as situacións de risco más habituais nos 
ámbitos de traballo das persoas coa titulación de técnico en 
xestión administrativa. 

RA4 -  Determináronse as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral  
.1     Identificar e clasificar as técnicas e as medidas de 
prevención e de protección que se aplican  
.2    Seleccionar os equipamentos de protección individual 

1.-Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 
2.-Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á

seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 
3.-Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a

eliminación ou a redución dos riscos laborais. 
4.-Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e

risco laboral grave e inminente 
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. 

6.-Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector
administrativo e financeiro. 

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

 1.-Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención
nos ámbitos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en xestión

administrativa 
2.-Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 
3.-Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil
profesional de técnico en xestión administrativa. 

4.- Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo
das persoas coa titulación de técnico en xestión administrativa. 

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

tipos. 
.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás

situacións de risco atopadas 



(EPI) e colectiva axeitados ás situacións de risco atopadas 
3    Analizar os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia e as técnicas básicas de primeiros auxilios que 
se deben aplicar ante danos de diversos tipos. 

4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
.5 - Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 
.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. 

MP0658 
Formación e
orientación

laboral  

RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 
1. Identificar o ámbito de aplicación, as fontes e os 

principios de aplicación do dereito do traballo, asi como 
os principais organismos que interveñen nas relacións 
laborais.

2. Identificar os elementos esenciáis dun contrato de 
traballo.

3.  Analizar as principais modalidades de contratación e 
identificar as medidas de fomento da contratación 
estable e as medidas de discriminación positiva para a 
contratación de determinados colectivos. 

4.  Analizar o recibo de salarios e identificar os principais 
elementos que o integran. 

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

2.-Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 
 3.-Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

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

5.-Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 
6.-Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o

integran. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Valoración dos traballos entregados en prazo ( RETOS/ 
ACTIVIDADES) propostos semanalmente acorde aos criterios mínimos 
esixidos.

Instrumentos: Realización de RETOS/ACTIVIDADES seguindo as % 
establecidas para cada un nas respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da 
nota final . O 20% restante será para a valoración do traballo para aqueles 
alumn@s que a maiores mostraron interés e traballaron neste terceiro trimestre.
As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 
3ª avaliación servirán para subir a nota calculada do xeito indicado  
sempre que sexan entregadas no prazo establecido e estean ben realizadas 
seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

Proba
extraordinaria

xuño

Versará sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación contidos 
nesta adaptación da programación.
O sistema escollido para facelo (proba escrita telemática, traballo, proba oral por
videocahamada...) se determinará chegado o momento e en función dos medios 
dispoñibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnos co módulo pendiente.

Criterios de cualificación:Non hai alumnos co módulo pendiente.



Procedementos e instrumentos de avaliación:Non hai alumnos co módulo 
pendiente.



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

Actividades 

A maior parte das actividades feitas centráronse en contidos xa vistos, 
polo tanto foron de repaso e reforzo sobre contidos xa traballados. 
Puntualmente traballouse algún contido de ampliación pero de xeito moi 
xenérico e de toma de contacto de cara a reforzalo os cursos vindeiros.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades propostas trataron de ter sempre un contido lúdico e ameno 
relacionado coa materia e dentro das nosas posibilidades:
Traballamos en base a RETOS/ACTIVIDADES que cada semana, os luns, 
son enviados a cada grupo de alumnos onde se especifica en cada caso o 
que teñen que traballar, o prazo de entega e a rúbrica coa % de cualificación
do mesmo. (Se espera confirmación persoal via email de cada alumno 
conforme as recibe.) “feed-back” continuo.
A convocatoria dos mesmos RETOS/ACTIVIDADES son previamente 
publicados o domingo anterior na páxina web do centro, neste caso sin 
especificar a metodoloxía pedida e a rúbrica que xa é enviada aos alumnos 
persoalmente o citado luns.
Unha vez rematado o prazo de entrega, inténtase reenviar nun periodo 
prudente de tempo (tres,catro días) correxido, valorado e cualificado cada 
RETO individualmente a cada alumno sempre intentando que non se solape 
co RETO seguinte.

Materiais e recursos

Cada semana se envía por correo electrónico todo o material que se precisa 
para traballar: power point con contidos para repasar, documento co RETO 
proposto e en cada caso todo o que precisa para facelo (pdf do Estatuto do 
Traballador...etc), enlaces youtube para visionar cortometrajes ou vídeos...



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1.-Correo electrónico individual e co seu correspondente “feedback”.
 2.-Conexión semanal (mércores) de videochamadas a través de jitsi para  
dudas ou consultas, de carácter voluntario  e concertadas previa petición.(Só 
para dudas ou aclaracións)

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


