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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 

▪ CA2.6.2 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional rela- 
cionado co título de técnico medio en instalacións de telecomunicacións, en relación 
coa clasificación profesional e o tempo de traballo e descanso. 

SI NON LC.3 - Ficha de informe de análise de convenio sobre clasificación 

profesional e tempo de traballo e descanso. 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.6.3 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional rela- 
cionado co título de técnico medio en instalacións de telecomunicacións, en relación 
coa retribución do traballo. 

SI NON LC.4 - Ficha de informe de análise de convenio sobre retribución do 
traballo. 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.7.2 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación e un convenio 
colectivo, aplicable no sector de actividade do ciclo, para a conciliación da vida la- 
boral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa 
clasificación profesional e o tempo de traballo. 

SI NON LC.5 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

medidas legais para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa clasifica- 
ción profesional e tempo de traballo, e ficha de informe de análise de 

convenio sobre estas medidas. 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.7.3 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación e un convenio 
colectivo, S 5 aplicable no sector de actividade do ciclo, para a conciliación da vida 
laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación 
coa retribución do traballo. 

SI NON LC.6 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
medidas legais para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa retribución 

do traballo, e ficha de informe de análise de convenio sobre estas 
medidas. 
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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 recoñé- 
ceos en diferentes situacións de traballo. 

▪ CA2.6.4 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacio- 
nado co título de técnico medio en instalacións de telecomunicacións, en relación coa 
modificación e suspensión do contrato de traballo. 

SI NON LC.1 - Ficha de informe de análise de convenio sobre modificación e 
suspensión do contrato de traballo. 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.7.4 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación e un convenio colecti- 
vo, aplicable no sector de actividade do ciclo, para a conciliación da vida laboral e fa- 
miliar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa modifica- 
ción e suspensión do contrato de traballo. 

SI NON LC.2 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

medidas legais para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa modifica- 

ción e suspensión da relación laboral, e ficha de informe de análise de 
convenio sobre estas medidas. • 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.7.5 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación e un convenio colecti- 
vo, aplicable no sector de actividade do ciclo, para a conciliación da vida laboral e fa- 
miliar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa extinción 
do contrato de traballo. 

SI NON LC.3 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
medidas legais para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coa extinción 

da relación laboral, e ficha de informe de análise de convenio sobre 
estas medidas. 

 
 

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 con- 
tinxencias cubertas, e identifica as clases de 
prestacións 

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

SI NON LC.3 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre o 
sistema da seguridade social. 
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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. 

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

NON NON LC.3 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
emprego e inserción laboral. 

▪ [idem RA4] ▪ CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacio- 
nados co título. 

NON NON LC.9 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

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

Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de 
avaliación tomaranse en conta para a medición das aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade didáctica. 

As tarefas a desenvolver polo alumnado terán unha data de entrega aínda que por mor da situación somos flexibles na entrega das mesmas. 
 

Cando o instrumento de avaliación aplicable sexa a lista de cotexo, esta consistirá nunha relación de afirmacións que deberán concurrir en relación coas actividades asignadas polo profesor para a avaliación positiva do criterio de 
avaliación (E ESES ITEMS SERÁN OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN) e que o profesor ha de valorar considerando unha escala determinada (0 a 10, 0 a 5, 0 a 4...), de xeito que lle permita obter unha cualificación numérica do CA. O 
profesor terá en conta aqueles items que estime oportunos en cada actividade, tarefa ou unidade didáctica.  

Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros items específicos en cada situación, pódense considerar entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda: 

* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos. 

* A análise dos supostos plantexados. 

* A solución aportada e os argumentos que a xustifican. 

* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso. 

* Orde e método de traballo. 

* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados. 

* Capacidade de cálculo. 

* Concreción e capacidade de síntese. 

* Actitude positiva. 

* Interese, participación e aportación de ideas en actividades ou tarefas de resposta a preguntas e cuestionario de comprensión de texto, independentemente de se son válidas ou non. 

* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións, segundo proceda, das tarefas de resolución de casos prácticos. 

* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción. 

* Presentación, orde, limpeza e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos]. 

* Utilización correcta dunha terminoloxía específica. 

* Comportamento, respecto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa. 
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No caso de que o profesor teña indicios suficientes de que a actividade entregada ou o informe está copiado ben de outra páxina de internet ou de outro compañeiro e logo das comprobacións que estime pertinentes, cualificará a 
proba como non apto, incluso cunha cualificación numérica mínima. 

Non todas as unidades didácticas teñen o mesmo peso na cualificación do módulo (consultar no apartado correspondente da programación). 

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. 

 
Algúns deste items da lista de cotexo poderán ser criterios de cualificación de probas obxectivas específicas.  

Para unha adecuada adquisión das competencias profesionais, persoais e sociais establecidas no currículo, as listas de cotexo serán aplicadas ás actividades deseñadas a través da aula virtual, que comprenden as categorías de 
tarefas e cuestionarios de moodle. 

O desglose figura no libro de cualificacións de Moodle, que o alumnado pode consultar dende o bloque lateral de administración. 

 
Aqueles alumnos/as que xa tiveran aprobada a primeira e segunda avaliación, xa teñen superado o módulo. A realización de a ctividades durante o confinamento terase en conta sempre de forma positiva incrementando se a nota 
obtida como media da primeira e segunda avaliación. Todas as actividades plantexadas teñen a mesma puntuación. Valoraranse nunha escala do 1 a o 4, considerando os criterios de valoración de cada tarefa. Ao final sumaranse 
as puntuacións obtidas en todas as actividades e calcularase a puntuación total do alumno nas actividades. Se consigue un 4 nas actividades, a nota do modulo incrementarase nun 20%, e dicir 2 puntos, e a partir de aí a parte 
proporcional. 

O alumnado que teña suspensa a primeira ou segunda avaliación ou unha parte das avaliacións anteriores terá que recuperala coas tarefas e exercicios propostos e/ou cunha proba obxectiva que se é posible, porque así o deciden 
as autoridades competentes, farase de forma presencial e de non ser posible será telemática. A realización de actividades durante o confinamento terase en conta sempre de forma positiva. Valoraranse nunha escala do 1 a o 4, 
considerando os criterios de valoración de cada tarefa. Ao final sumaranse as puntuacións obtidas en todas as actividades e calcularase a puntuación total do alumno nas actividades. Cunha puntuación de 5 ou máis se aprobará o 
módulo. Para poder aprobar ó módulo ten que haber entregado e obtido unha valoración positiva nas 2/3 das tarefas propostas redondeado por exceso.  

Para os alumnos que non podan superar o módulo ou recuperar as partes suspensa coas actividades de recuperación propostas, ben porque non entregan as actividades ou porque non teñen unha valoración global que chegue 
ao 5, se lles fará unha proba obxectiva sobre os contidos mínimos do módulo. Se é posible farase de modo presencial se así o autorizan as Administracións Educativas e si non é posible farase de forma telemática, comprobando 
que tódolos alumnos teñen medios para poder facer a proba. 

O alumnado que nesta proba saque unha puntuación de 4 e houbese entregado polo menos o 40% das actividades superará o módulo.  E o alumnado que saque unha puntuación de 5 aprobará aínda que non houbese entregado 
as tarefas mínimas requeridas. 



Páxina 7 de 12 

 

 

 
 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

UF1. Prevención de riscos laborais. 

Nº Unidade didáctica 

1 A avaliación de riscos laborais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
▪ RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras 

e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 
▪ CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

condicións de traballo, factores de risco, riscos e danos. 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

LC.2 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

principios de acción preventiva. 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 
eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

LC.3 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral. 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente. 

LC.4 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

dereitos e obrigas en seguridade e saúde labora 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lacta- 
ción, e de menores 

LC.5 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector das 
instalacións de telecomunicacións. 

LC.6 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral 

X 
 

▪ [idem RA1] ▪ CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 

LC.7 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral 

X 
 

▪ 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 das instalacións de telecomunica- 
cións. 

▪ CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención 
nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en instalacións 
de telecomunicacións. 

LC.9 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
avaliación de riscos profesionais e ficha de informe do plan de preven- 

ción sobre condicións de traballo potencialmente perigosas. 
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X 
 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles LC.10 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

avaliación de riscos profesionais e ficha de informe do plan de preven- 
ción sobre factores de risco. 

X 
 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil pro- 
fesional de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

LC.11 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

avaliación de riscos profesionais e ficha de informe do plan de preven- 
ción sobre danos profesionais. 

X 
 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo 
das persoas coa titulación de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

LC.12 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
avaliación de riscos profesionais e ficha de informe do plan de preven- 

ción sobre riscos laborais. 

X 
 

▪ [idem RA2] ▪ CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simula- 
do, relacionado co sector de actividade do título. 

LC.13 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
avaliación de riscos profesionais e ficha de informe do plan de preven- 

ción sobre sobre avaliación dos riscos laborais detectados. 

X 
 

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

▪ CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 
todas as actividades da empresa. 

LC.14 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
unha cultura da prevención. • 

X 
 

▪ [idem RA3] ▪ CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función 
dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

LC.15 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
organización da prevención na empresa. 

X 
 

▪ [idem RA3] ▪ CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 
empresa en materia de prevención de riscos. 

LC.16 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
representación das persoas traballadoras na empresa en materia de 

prevención de riscos. 

 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 
 

Nº Unidade didáctica 

2 A planificación das actividades preventivas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

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

▪ CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 
inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

plan de prevención. 

X 
 

▪ [idem RA3] ▪ CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empre- 
sa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

LC.2 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

plan de prevención. 
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X 
 

▪ RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no 
contorno laboral da titulación de técnico en instalacións de teleco- 
municacións. 

▪ 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. 

LC.5 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

planificación da prevención e sobre medidas de prevención e protección 

X 
 

▪ [idem RA4] ▪ CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos 
tipos. 

LC.6 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
planificación da prevención e sobre sinalización de seguridade. 

X 
 

▪ [idem RA4] ▪ CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas. 

LC.7 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
planificación da prevención e ficha de informe do plan de prevención 

sobre equipamentos de protección individual. 

 
X ▪ [idem RA4] ▪ CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. LC.8 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

situacións de emerxencia. 

 X ▪ [idem RA4] ▪ 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. 

LC.10 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
situacións de emerxencia. 

 

UF2. Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego. 
 

Nº Unidade didáctica 

3 O traballo en equipo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
X ▪ RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes 

que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
▪ CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co 

perfil de técnico en instalacións de telecomunicacións e valoráronse as súas vantaxes 
sobre o traballo individual. 

LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
equipos de traballo 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos 

equipos ineficaces. 

LC.2 -Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
equipos de traballo 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a 

eficacia do equipo de traballo. 

LC.3 -Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

equipos de traballo 
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Nº Unidade didáctica 

4 A relación laboral e o contrato de traballo e a representación dos traballadores e o convenio colectivo. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
X ▪ RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das rela- 

cións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
▪ CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 

do dereito do traballo. 

LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre o 
dereito do traballo 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. LC: 3 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

elementos esenciais do contrato de traballo 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 

medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

LC: 4 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

modalidades da contratación laboral 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.5.1. Valoráronse os dereitos e as obrigas derivados do contrato de traballo que 

se recollen na normativa laboral. 

LC.5 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
modalidades da contratación laboral 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.6.1. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 

aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacio- 
nado co título do ciclo en relación coas modalidades de contratación laboral. 

LC.6 - Ficha de informe de análise de convenio sobre modalidades da 

contratación laboral. 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.7.1. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación e un convenio colecti- 

vo aplicable no sector de actividade para a conciliación da vida laboral e familiar, e pa- 
ra a igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coas diferentes modalida- 
des de contratación laboral. 

LC.7 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

medidas legais para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, en relación coas diferentes 
modalidades de contratación laboral, e ficha de informe de análise de 

convenio sobre estas medidas. 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

LC.8 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 
órganos de representación das persoas traballadoras na empresa 

 
X ▪ [Idem RA1] ▪ CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de 

solución. 

LC.9 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre 

conflitos colectivos na empresa 

 
 

Nº Unidade didáctica 

5 A relación laboral e o contrato de traballo e a representación dos traballadores e o convenio colectivo. 
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Para recuperar as tarefas ou cuestionarios con cualificación negativa, daráselle ao alumnado a oportunidade de repetir as tarefas ou os cuestionarios, tendo en conta que moitos deles están deseñados na aula virtual do centro  
con Moodle con algunhas preguntas que aparecen de xeito aleatorio. Ao inicio do confinamento, se lle comunicou a todo o alumnado o teléfono do docente con instrucións para crear un grupo de Whatsapp coa profesora. Todos 
formaron parte del ao principio do confinamento. Por esta vía, houbo un trato personal para reclamar tarefas, concretamente entregas de esquemas, que lle permitise ao alumnado afectado, aprobar a segunda avaliación. Todo 
aquel que así o quixo, tivo a oportunidade de facelo. 

Logo continuamos con tarefas que tamén permitían que o alumnado modificara a nota e lle permitira superar o módulo. A súa valoración é de 1 a 4, según os criterios de cuali ficación de cada tarefa, e a cualificación resultante 
será a suma parcial das puntuacións obtidas en todas as actividades. 

Caso de non lograr superar o módulo con estas actividades, haberá unha proba obxectiva que se realizará o final da terceira avaliación. Esta proba versará sobre os contidos mínimos do módulo. Se é posible, farase a proba de 
modo presencial, se así o autorizan as Administracións Educativas, e se non é posible, farase de forma telemática, comprobando que tódolos alumnos teñen medios para poder facer a proba. 

O alumnado que nesta proba saque unha puntuación de 4 e houbese entregado polo menos 2/3 partes das tarefas, superará o módulo. E o alumnado que saque unha puntuación de 5 aprobará aínda que houbese entregado 
menos tarefas das pautadas. 

 

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua e co que, por razóns de falta de participación nas actividades, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terá dereito a realizar unha proba 
extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente, que terá unha estrutura similar Proba específica de avaliación global e que, igual que esta, servirá para determinar se o alumno acadou os mínimos 
exixibles para cada Resultado de Aprendizaxe. 

Esta proba de avaliación extraordinaria requerirá a entrega previa do informe final do proxecto empresarial, con alomenos 10 días de antelación á data de realización da proba extraordinaria de avaliación. 

Lémbrase que, segundo o establecido na normativa en vigor, se poderá empregar o calendario, o procedemento e o deseño das probas libres para a realización da proba extraordinaria de avaliación ao alumnado que perdeu o 

dereito á avaliación continua. 

 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
X ▪ RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das rela- 

cións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
▪ CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 

do dereito do traballo. 

LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos e cuestionario sobre o 
dereito do traballo 

 

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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Está prevista legalmente a posibilidade de flexibilización modular do ciclo formativo, a solicitar antes do 31 de outubro de cada ano académico, para os alumnos con necesidades educativas especiais. No curso non temos ningún 
alumno que houbese solicitado a flexibilización modular. 

Non obstante, está previsto que, independentemente da flexibilización modular, o profesor poida planificar actividades de apoio para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados. 

Así, no 3º trimestre, propóñense exercicios de repaso e reforzo dos contidos mínimos para os alumnos con algunha parte suspensa.  

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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


