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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
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Ciclo formativo 
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CSELE02  Sistemas de telecomunicacións e informáticos 

 

Módulo profesional 
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Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL STI A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 
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ROBERTO VARELA URRUTIA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Principais condicións laborais: clasificación profesional, tempo de traballo e salario. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

SI SI PE.7-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre o recibo de salarios 

       

Nº Unidade didáctica 

6  Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

- CA2.9.1 - Identificáronse as causas e os efectos da modifica-
ción e a suspensión. 

- CA2.9.2 - Identificáronse as causas e os efectos da extinción 
da relación laboral. 

 

SI 

 

SI 

Preguntas, resolución de casos prácticos e 
cuestionario sobre modificación, suspensión e 

extinción de contrato. 
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Nº Unidade didáctica 

7 A Seguridade Social 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

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

Si Si Visionado do documental “Sicko” e análise 
comparativo de distintos sistemas de seguri-

dade social 

CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de segu-
ridade social. 

Non Non  

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

Non Non  

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. 

Non Non  

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 bási-
co. 

Non Non  
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Nº Unidade didáctica 

8  Información e orientación profesional 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

CA4.1 - Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e 
capacidades que permitan a toma de decisións profesionais. 

Si Si PE.1-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre itinerarios profesionais 

CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación permanente 
como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixen-
cias do proceso produtivo. 

Si Si PE.2-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre emprego e inserción 

laboral 

CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros 
estados da Unión Europea. 

Non Non  

CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de 
oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 

Si Si PE.4-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre a situación actual do 

mercado de traballo e as políticas activas de 
emprego 

CA4.4.1 - Valorouse o principio de non discriminación e de igualdade de 
oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo, 
en relación coa situación actual do mercado de traballo e as políticas 
activas de emprego. 

Si Si PE.4-Preguntas, resolución de casos prác-ticos 
e cuestionario sobre a situación actual do 

mercado de traballo e as políti-cas activas de 
emprego 

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados 
co perfil profesional de técnico superior en sistemas de telecomuni-
cacións e informáticos. 

Si Si PE.5-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre itinerarios profesionais 

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas 
para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e selec-
cionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axei-
tada inserción laboral. 

Si Si PE.6-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre emprego e inserción 

laboral 

CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción 
laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en siste-
mas de telecomunicacións e informáticos. 

Si Si PE.7-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e cuestionario sobre emprego e inserción 

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

Si Si PE.8-Preguntas, resolución de casos prácticos 
e exercicios de simulación e cuestionario 

sobre técnicas e instrumentos de procura de 
emprego 

CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profe-
sionais relacionados co título. 

Non Non  

CA4.10 - Analizouse a situación actual do mercado laboral a partires de 
datos oficiais. 

Si Si PE.10-Preguntas, resolución de casos prácti-
cos e cuestionario sobre emprego e inserción 

laboral 
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5. Criterios de cualificación e mínimos esixibles: 

 

Instrumentos de Avaliación:  

- Unidade 5: o alumnado deberá entregar cinco supostos de nóminas e o test e actividades do libro de texto. 

- Unidade 6: o alumnado deberá resolver 3 supostos completos de extinción de contrato con cálculo da liquidación e indemnización se procede. 

- Unidade 7: o alumnado deberá visionar o documental “Sicko” de Michael Moore e cumprimentar unha ficha na que se requirirá unha análise comparativa dos 
sistemas sanitarios de varios países seleccionados. 

- Unidade 8: o alumnado deberá entregar nos prazos establecidos un cartafol cos seguintes documentos e traballos, Carta de presentación, Carta de Autocandi-
datura, Curriculum Vitae, Test de Autocoñecemento, DAFO e Itinerario Formativo. Neste cartafol terá que incluír un breve comentario sobre varios vídeos so-
bre orientación e busca de emprego. 

 

Criterios de Cualificación da 3ª Avaliación: 

- Unidade 5: 25% da nota da 3ª Avaliación (20% nóminas, 5% o test) 

- Unidade6: 25% da nota da 3ª Avaliación (25% supostos de extinción de contrato) 

- Unidade 7: 20% da nota da 3ª Avaliación (20% ficha do documental) 

- Unidade 8: 30% da nota da 3ª Avaliación (5% cada un dos documentos) 

 

A nota da 3ª Avaliación dependerá do número de traballos entregados, da calidade de resolución dos mesmos e do cumprimento dos prazos de entrega: 

- 2 puntos: entrega todos os traballos en prazo, con boa presentación e en xeral, ben resoltos. 

- 1,5 puntos: entrega a maioría dos traballos en prazo e en xeral, ben resoltos. 

- 1 punto: entrega o 50% dos traballos en prazo e en xeral, ben resoltos. 

- 0,5: entrega menos do 50% dos traballos en prazo e en xeral, ben resoltos 

 

A nota final do módulo de Fol obterase coa seguinte operación: media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación + a nota da 3ª Avaliación (2 puntos como máximo). 

 

O alumnado que non entregue ningún traballo, terá como nota final a media aritmética da 1ª e 2ª Avaliación.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Non hai alumnado con necesidade de adoptar medidas de atención á diversidade. 
 

 

 

 

 


