
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

 

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

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. 

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

RA4 -  Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de 

recursos humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á 

política de cada organización. 

 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. 

RA5 -  Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, a 
promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os 
métodos e os instrumentos máis adecuados. 

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. 

 

CA4.4 - 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. 

 

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

CA5.1 - Planificáronse as fases 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. 

 

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

 

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

 

  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: 

Na 1ª e 2ª avaliación foron realizadas según o estipulado na programación 
aprobada para o curso 2019/2020 antes da suspensión das actividades 
lectivas presenciais por Covid´19.  
Os alumnos que teñan as avaliacións suspensas, coas actividades 
propostas dende Marzo a Xuño, serviranlle para poder superar o módulo.  
Dado que a avaliación ten carácter de continua, neste período de marzo a 
xuño, tendrá carácter diagnóstico e formativo a través de actividades de 
seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, con 
actividades de reforzo, repaso, recuperación, ampliación durante o 
terceiro trimestre. 

Instrumentos: actividades semanais de exercicios de seguimento reforzo, 
repaso e ampliación dos contidos mínimos do módulo.  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A nota final do módulo será a da segunda avaliación, dado o carácter de 
continua e poderá ser incrementada nun máximo de dous puntos obtidos 
polas actividades de marzo a xuño que tendrán carácter obrigatorio.  
Non superado o modulo en xuño,  se fará nas fechas acordadas polo 
centro(IES) unha única proba final de recuperación  de forma presencial se 
fose posible,  que consistirá nun exercicio práctico-teórico que versará 
sobre os contidos mínimos do módulo.  Se non fose posible a realización 
presencial, se acordará a mesma proba polos medios útiles necesarios 
para a súa avaliación positiva para o alumno.   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de identificación de funcións e prototipos de 
departamentos de RRHH; Establecer as características de métodos 
e instrumentos dos procesos de formación e promoción na 
empresa; actividades para determinar as fases dos procesos de 
formación e promoción de persoal, detención de necesidades. 
Métodos e selección do persoal. Establecer as vías de 
comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen no 
proceso de selección; Determinar as actividades realizadas na 
empresa, as persoas implicadas e a súa responsabilidade nelas e 
Avaliar as implicacións entre competitividade empresarial e 
comportamento ético. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Conectividade telemática: aplicación Classroom, Zoom, Webex para 
impartición de clases, resolución de dúbidas por vídeoconferencia.  

Materiais e recursos 
 Manuais e lexislación acorde cos contidos, internet, Classroom, 
Zoom. Apuntes dos temas teóricos feitos por o profesor, esquemas, 
etc.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro daquela información 
acordada. 
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