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1. Xustificación 
 

A suspensión das clases presenciais provocada pola pandemia de coronavirus esixiu un replante 
amento das tarefas de ensino, de aprendizaxe e de traballo do alumnado. Esta situación pode 
prolongarse mentres as condicións sanitarias así o aconsellen. Nestas circunstancias, as propostas de 
actuación que se detallan a continuación teñen por obxecto contribuír ao mellor aproveitamento 
educativo por parte do alumnado á eficacia do traballo do docente, á avaliación xusta e equitativa das 
aprendizaxes neste último trimestre e ao modo no que se realizará a avaliación final do curso. 
Esta modificación procede por iso a adaptar os seguintes aspectos curriculares: 
- Adaptación de contidos: competencias profesionais e obxectivos xerais do currículo que se 

consideran fundamentais xunto cos contidos que permitan alcanzar os Resultados de Aprendizaxe 
que se prevexan para o 3er trimestre, así como o seu temporalización respectando o calendario 
escolar e de Centro. 

- Adaptación da metodoloxía: pasando a unha nova totalmente a distancia e por iso baseada nas 
TICs. 

- Adaptación das ferramentas de avaliación: procedementos, instrumentos de avaliación e 
criterios a utilizar para medir de modo obxectivo a consecución dos obxectivos establecidos. 

Esta tarefa faise sobre os seguintes principios rétores: 
1º.- Os esforzos docentes céntranse en facer accesibles os contidos ao alumnado, tendo en conta as 
súas concretas circunstancias e intentando minimizar a brecha dixital. 
2º.- Manterase unha visión flexible da avaliación enfocada no avance na competencia xeral e nas 
competencias profesionais consideradas fundamentais e menos na superación de probas/exames 
(propostas abertas centradas na procura e análise de información, desenvolvemento de tarefas en 
distintos soportes, proxectos). 
3º.- Prestarase especial atención ao aspecto emocional do alumno/a e a posible influencia deste no 
seguimento do proceso de ensino perseguindo que ningún alumno/a véxase prexudicado pola situación 
xerada. 
4º.- Para valorar a carga de traballo de cada módulo para o alumno/a así como o traballo para o docente 
e, sendo conscientes das excepcionais circunstancias, tomarase como referencia de dedicación e 
traballo, a carga horaria semanal do módulo, para o alumnado, e o horario do profesor en réxime 
ordinario presencial, para o profesor. 
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2. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 

UF1: Debuxo técnico aplicado a sistemas electrotécnicos e automáticos. 
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación Contidos básicos 

• RA1. Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos á 
man alzada, plantas, alzados e detalles. 
 – CA1.1. Identificáronse os elementos e os espazos, as súas características 
construtivas e o uso ao cal se destina a instalación eléctrica. 
 – CA1.2. Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis a representen. 
 – CA1.3. Utilizouse un soporte adecuado.  
– CA1.4. Utilizouse a simboloxía normalizada. 
 – CA1.5. Definíronse as proporcións adecuadamente. 
 – CA1.6. Cotouse con claridade. 
– CA1.7. Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 
 – CA1.8. Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa 
comprensión. 
 – CA1.9. Traballouse con pulcritude e limpeza. 

• Normas xerais de esbozamento: normas ISO.  
• Técnicas e proceso de esbozamento: esbozamento á man alzada. 
• Simboloxía: símbolos eléctricos e mecánicos.  
• Escalas: cotas.  
• Cotación: normas.  
• Rotulación. 

• RA2. Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e 
debuxa planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
 – CA2.1. Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do 
programa de deseño asistido por computador. 
 – CA2.2. Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos 
do proxecto eléctrico. 
 – CA2.3. Distribuíronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a 
información complementaria. 
 – CA2.4. Seleccionouse a escala e o formato apropiados. 
 – CA2.5. Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de 
proxectos de instalacións electrotécnicas consonte os esbozos subministrados e 
a normativa específica. 
 – CA2.6. Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións 
electrotécnicas e sistemas automáticos. 
 – CA2.7. Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes. 
 – CA2.8. Cotouse con claridade e de acordo coas normas. 

• Manexo de programas de deseño asistido por computador. 
• Documentación gráfica. 
• Interpretación de planos de proxectos de edificación. 
• Interpretación de planos de proxectos de obra civil. 
• Software específico para deseño de sistemas electrotécnicos e automáticos 
(esquemas unifilares e multifilares, etc.). 
• Elaboración de planos de situación, localización e planta. 
• Elaboración de esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e 
sistemas automáticos. 
• Normas de aplicación. 
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 – CA2.9. Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes. 

• RA3. Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 
organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático 
 – CA3.1. Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación. 
– CA3.2. Identificouse o sistema de codificación da documentación. 
 – CA3.3. Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias 
sexan nítidas e se lean con comodidade. 
 – CA3.4. Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, no tamaño 
requirido. 
 – CA3.5. Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte 
solicitado. 
 – CA3.6. Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada. 

• Tipos de documentos: formatos. Dobradura de planos.  
• Periféricos de saída gráfica. Plotter. Impresión profesional. 
• Ficheiros: contido e estrutura; tipos de formatos (pdf, rtf, etc.). 
• Normas de codificación. Técnicas de xestión da documentación 

UF2: Orzamentos e documentación técnica. 
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación Contidos básicos 

• RA1. Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, 
interpretando proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
 – CA1.1. Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto. 
– CA1.2. Identificouse a función de cada documento. 
 – CA1.3. Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral. 
 – CA1.4. Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada 
documento. 
 – CA1.5. Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto. 
 – CA1.6. Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en 
servizo. 
 – CA1.7. Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado 
de instalación. 
 – CA1.8. Distinguiuse a normativa de aplicación. 

• Anteproxecto ou proxecto básico.  
• Tipos de proxectos: administrativo ou técnico-administrativo, executivo e 
construtivo. 
 • Documentos básicos: índice xeral, memoria, anexos, planos, prego de condicións, 
estado de medicións, orzamento, etc.  
 Documentación de partida: cálculos, táboas, catálogos, etc.  
• Estudos con entidade propia: prevención de riscos laborais, impacto ambiental, 
calidade, eficiencia enerxética, etc.  
• Manuais de instrucións.  
• Normativa: tramitacións e legalización. Trámites coa Administración e coas 
compañías subministradores e comercializadoras.  
• Rexistro de instalacións. Solicitude de subministración.  
• Certificados de instalación e verificación.  
• Certificados de fin de obra: manuais de instrucións 

• RA2. Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en 
conta a listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
 – CA2.1. Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, e 
os seus elementos constituíntes. 
 – CA2.2. Realizáronse as medicións de obra. 

• Unidades de obra: medicións. Elementos significativos que cómpre ter en conta.  
• Cadros de prezos: catálogo de fabricantes.  
• Custos da man de obra.  
• Orzamentos: confección e métodos de realización.  
• Análise de custos. Procura de información. Técnicas específicas de análise de custos 
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 – CA2.3. Determináronse os recursos para cada unidade de obra. 
 – CA2.4. Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 
 – CA2.5. Detallouse o custo de cada unidade de obra. 
 – CA2.6. Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento. 
 – CA2.7. Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos. 
– CA2.8. Valorouse o custo do mantemento preditivo e do preventivo. 
 

• Programas informáticos de elaboración de orzamentos (Excel e Access, etc.). 

• RA3. Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, 
utilizando aplicacións informáticas. 
 – CA3.1. Identificouse a normativa de aplicación. 
– CA3.2. Interpretouse a documentación técnica (planos e orzamentos, etc.) 
 – CA3.3. Definíronse formatos para elaboración de documentos. – CA3.4. 
Elaborouse o anexo de cálculos. 
 – CA3.5. Redactouse o documento memoria. 
 – CA3.6. Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde. 
 – CA3.7. Elaborouse o prego de condicións. 
 – CA3.8. Redactouse o documento de aseguramento da calidade. 

• Normativa de aplicación. 
 • Formatos para elaboración de documentos.  
• Anexo de cálculos: estrutura e características. Software específico.  
• Documento memoria: estrutura e características.  
• Estudo básico de seguridade e saúde. Métodos de realización e información mínima. 
• Prego de condicións: partes e condicións.  
• Aseguramento da calidade. Sistemas de calidade aplicados a proxectos. Normas de 
aplicación.  
• Memoria técnica de deseño (MTD).  
• Aplicacións informáticas para elaboración de documentación 

• RA4. Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, nos cales se definen procedementos de previsión, actuación e control. 
– CA4.1. Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe e no 
mantemento das instalacións e dos sistemas. 
 – CA4.2. Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia. 
 – CA4.3. Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou do sistema. 
 – CA4.4. Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo 
aos rexistros. 
 – CA4.5. Comprobouse a calibración dos instrumentos de verificación e medida. 
– CA4.6. Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade dos materiais e dos 
residuos. 
 – CA4.7. Determináronse o almacenamento e o tratamento dos residuos 
xerados nos procesos. 
 – CA4.8. Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento. 
 – CA4.9. Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de 
documentos. 

• Plans de emerxencia e de prevención: tipos e características.  
• Equipamentos de seguridade e protección; sinais e alarmas.  
• Normativa de aplicación.  
• Estudos básicos de seguridade e saúde. Normas de aplicación: normativa 
internacional.  
• Plan de calidade e mantemento. Sistemas de xestión da calidade aplicados ás 
instalacións eléctricas. Normas de aplicación.  
• Calidade na execución de instalacións ou sistemas. Normativa de xestión da calidade. 
• Plan de Xestión Ambiental. Estudos de impacto ambiental. Normativa de xestión 
ambiental. 
• Elaboración de manuais: de servizo e de medicións.  
• Especificacións técnicas dos elementos das instalacións.  
• Condicións de posta en marcha ou servizo.  
• Manual de mantemento. Histórico de mantemento e de avarías.  
• Protocolo de probas. Procesos de probas específicas. 
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3. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

- Partindo do sinalado no Proxecto Curricular do Ciclo, na programación didáctica 
vixente e respectando as súas previsións referidas aos aspectos xerais da avaliación, 
criterios de cualificación (porcentaxes sinaladas na programación didáctica para 
procedementos, conceptos e actitudes) así como respectando as datas de 
avaliación previstas en calendario de Centro procederemos a adaptar as nosas 
ferramentas de avaliación tendo en conta que 

✓Non hai actividade presencial. 

✓A nova metodoloxía a distancia implementada. 

✓Recursos TIC dispoñibles polo alumnado 

✓A posibilidade de demostrar de xeito fiable que foron realizados polo alumnado. 

✓A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as 
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grado de desenvolvemento 
dos resultados de aprendizaxe e das competencias fundamentais, previamente 
definidas. 

✓A documentación xerada de todos aqueles alumnos/as que teñan unha 
ponderación debe estar almacenada de xeito rigoroso, localizables e dispoñibles 
para os departamentos e Inspección educativa de cara a que teña de ser revisada 
no caso de reclamacións nas avaliacións finais por parte do alumnado 

 

Todo o alumnado manifestou dispor de acceso a Internet e ordenador persoal ou 

móbil para realizar o seguimento do módulo a distancia. De feito, ó comezo do curso 

infórmase o alumnado que o material de clase está colgado na aula virtual (Moodle) 

do centro. 

Durante o período sen clases presenciais, realízase unha adaptación do currículo que 

contempla as características especiais deste período de docencia. Todo elo para 

facilitar a autonomía no seguimento do módulo a distancia: 

 Uso da Aula virtual do centro como durante todo o curso: Moodle como 

medio para publicar contidos e tarefas a realizar de forma semanal.  

 Utilización do Google Classroom como medio para publicar tarefas, 

contidos,... (o mesmo que o Moodle), porque o alumnado comunícame que 

é mais fácil o seu acceso dende un móbil. Tamén se utiliza para unha 

comunicación mais fluída entre profesor e alumnado (dúbidas,...) 

 Explicación dos contidos mediante apuntes detallados colgados no Moodle 

e no Classroom.  

 Utilízase a aplicación Webex no horario habitual das clases presenciais do 

curso, para explicacións puntuais e dúbidas.  

 Seguimento e corrección das tarefas, actividades e traballos que o alumnado 

realiza e entrega mediante o correo electrónico ou Classroom. 

 Inclusión de vídeos para as explicacións dos contidos mínimos. 

Dado que todo o alumnado, dispón de medios tecnolóxicos para o desenrolo 

adecuado do seguimento das actividades online, dedúcese que non existe 

impedimento maior na continuidade das aprendizaxes. 
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I. Cambios adoptados: dadas as características cas que temos que 

continuar o proceso de ensinanza-aprendizaxe neste período lectivo sen 

clases presenciais, e co principal obxectivo de que o alumnado se vexa 

prexudicado o máis mínimo posible ,realízanse cambios nos 

instrumentos da avaliación e criterios de cualificación, respecto dos que 

figuraban na programación inicial do curso: 

 Infórmase semanalmente o alumnado que todos os documentos 

que realicen, froito das tarefas e exercicios encomendados, 

serán almacenados, cara a súa posible revisión en caso de 

reclamacións nas avaliacións finais  por parte do alumnado. 

 Utilízase o correo electrónico e o Classroom para plantexar 

dúbidas e preguntas por parte do alumnado; e por parte do 

profesor como elemento auxiliar do seguimento. 

 Nas tarefas realizadas polo alumnado valoraranse aspectos 

como: os prazos fixados, calidade de presentación, orde, 

orixinalidade. 

 Para valorar a actitude terase en conta a consulta de dúbidas por 

parte do alumnado, o cumprimento de prazos, a iniciativa e 

orixinalidade, a creatividade mostrada polo alumnado e a 

asistencia as clases online.  

 Para a recuperación das avaliacións anteriores, terase en 

consideración as tarefas realizadas, valorando os prazos, 

calidade de presentación, orde, creatividade, orixinalidade e as 

probas telemáticas realizadas. 

 

Instrumentos: 

- Fronte ás tradicionais probas prácticas en contornas reais e exames do réxime 
presencial optarase por métodos que permitan a avaliación en liña tales como 
probas telemáticas (uso de cuestionarios google classroom, moodle, etc.); entrega 
de resumos, supostos prácticos, pequenos proxectos e exercicios. En todos eles 
valoraranse aspectos como respecto aos prazos de entrega, presentación, rigor 
técnico ou metodoloxía usada. 

 

Cualificación final 

Os criterios de cualificación aplicables cambian respecto das dúas avaliacións 
anteriores polos motivos xa explicados. Desta forma para a terceira avaliación que 
será recuperación das anteriores, serán os mesmos instrumentos de avaliación e 
teranse en conta os seguintes criterios de cualificación: 

- Realización das tarefas suscitadas durante cada semana. 

- Observación e valoración do traballo na plataforma: acceso ao Moodle con 
asiduidade e participación en actividades suscitadas. 

- Realización de test de avaliación continua a través de cuestionarios de Moodle ou 
google classroom 

- Realización dun traballo baseado na documentación técnica de proxectos de 
instalacións eléctricas. 

Emitirase unha cualificación trimestral  para o informe de avaliación 
correspondente que será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do 
trimestre, de acordo coas seguintes proporcións: 
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- Tarefas semanais*: 30%. 

- Traballo-Proxecto*: 30% 

- Exames da plataforma*: 30% 

-Actitudes*: 10% (Disposición, participación,..) 

Cada alumno/a será informado de xeito individual do resultado de cada 
tarefa/exame. 

Podendo este comunicarse co profesorado a través dos medios xa mencionados 
para calquera consulta e reclamación respecto diso. 

*As tarefas, exames, proxecto e as actitudes non se consideran superados, 
atendendo aos seguintes criterios: 

- Non se entregan as establecidas como mínimas. 

- Non se terminan no prazo estipulado. 

- Non superan un mínimo de 4,5 puntos sobre 10. 
 

A Avaliación das aprendizaxes do alumnado consistirá: 

- Os que teñan aprobadas as dúas avaliacións anteriores: levarán unha 

media aritmética da primeira e segunda avaliación, podendo 

sumarlle á nota final ata un punto, valorando o traballo desenrolado 

neste período non presencial e valorando en positivo o grao de 

desenrolo dos Estándares de aprendizaxe mínimos. 

- Os que teñan suspensa unha ou as dúas avaliacións anteriores: 

Estará dedicada esta terceira avaliación a facer actividades e tarefas 

de repaso, recuperación e ampliación. As cales serán valoradas para 

poñer unha nota final. Ademais farase unha proba (presencial se é 

posible, ou a través de medios telemáticos). 

Para obter a nota final realizarase a media aritmética ponderada dos instrumentos 
de avaliación e actitudes. Cualificarase en números enteiros de 0-10, debendo o 
alumno obter unha cualificación igual ou superior a 4,5 en cada unhas das 
avaliacións para superar o módulo 

Terase en conta unha posible modificación das condicións actuais do Estado de 

Alarma. 

Proba 
extraordinaria 
(alumnado con 

perda de dereito á 
avaliación continua 

Neste módulo non hai alumnado con estas características xa que só queda un alumno 

en período de recuperación e o resto aprobou o módulo. 

 
 

 
Alumnado de 

módulo 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Neste módulo non hai alumnado con estas características xa que só queda un 
alumno en período de recuperación e o resto aprobou o módulo 

Criterios de cualificación: 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades A raíz das medidas na crisis sanitaria desatada polo Coronavirus COVID-19 e as 
medidas de contención no ámbito educativo e da formación, suspéndese a 
actividade educativa presencial en todos os centros educativos. 
Manteranse as actividades educativas a través das modalidades a distancia e 
«online»,  programaranse na aula virtual do centro e noutros medios 
telemáticos: correo electrónico, google classroom e videoconferencia Webex, 
accesibles ao  alumnado, actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación das aprendizaxes anteriores, centrándose na adquisición das 
competencias clave relacionadas cos contidos curriculares para que o  alumnado 
as poida realizar no seu domicilio, e farase o seu seguimento semanal. 
Séguese a programación ordinaria ata o 13 de Marzo e non afecta o 
desenvolvemento desde módulo non sendo na comunicación das notas da 
segunda avaliación o alumnado e realización da sesión de avaliación. 
Neste terceiro trimestre queda pendente un alumno no período de 
recuperación, que se levará de forma telemática según se detalla a 
continuación: 
•Partindo dos contidos mínimos sinalados na programación didáctica para o  
3er trimestre, seleccionaremos aqueles que permitan conseguir os principais RA 
do módulo que contribúan á adquisición de competencia xeral e as 
competencias profesionais consideradas fundamentais e que sexa viable 
abordar coa nova metodoloxía e medios dispoñibles.  
- Determinados estes contidos esenciais procederemos a temporalizar os 
mesmos tomando como referencia a carga horaria do módulo en réxime 
presencial ordinario. Nesta temporalización débese respectar o calendario 
escolar, o calendario de curso e os períodos establecidos para cada un deles 
referidos ao desenvolvemento do proceso de avaliación e ordenación 
académica (datas de avaliacións finais, etc)  
O alumno suspenso deberá completar todos os contidos mínimos detallados na 
addenda, desenvolvendo as actividades para as distintas unidades pois se trata 
dunha avaliación cuxa utilidade é o repaso e afianzamento dos contidos vistos 
na súa totalidade presencialmente. 
As actividades estarán detalladas e secuenciadas na aula virtual do módulo no 
centro e realizaranse semanalmente e despois de revisalas, enviaranse 
progresivamente o correo do profesor e serán revisadas polo mesmo.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co fin de minimizar a brecha dixital no Centro desenvolvese en abril unha 
enquisa de recursos que sinala que case a totalidade do noso alumnado dispón 
de ordenador e de conexión a internet para acceder á metodoloxía a distancia. 
En relación con aqueles alumnos que non dispoñen de medios, facilitóuselle aos 
alumnos desde a Consellería de Educación e a través do instituto dos medios 
necesarios para continuar co proceso de ensino. 
PRIMEIRO débese reorientar a metodoloxía á prevista nos ensinos a distancia. 
Estas céntranse no autoaprendizaxe guiado e asesorado polo docente. É obvio 
que para iso se necesita a aplicación e disposición dos recursos TICs 
SEGUNDO.-Para iso o/a profesor/a encargarase de : 
1º.- Poñer a disposición do alumnado os contidos de cada unidade didáctica 
mediante documentación dixital (Word, Pdfs, presentacións, vídeos). Estes 
contidos serán enviados vía email a todos os alumnos do grupo, así como 
estarán colgados nun curso de Moodle do aula virtual do instituto dende o 
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principio do curso. 
. 2º.- Ofrecer recursos auxiliares para a comprensión e desenvolvemento dos 
contidos consistentes en vídeos explicativos, titoriais, exemplos de exercicios 
modelo a través do seu correo electrónico así como do Moodle do curso. 
3º.- Ofrecer exercicios, traballos e pequenos proxectos centrados na procura e 
selección de información, aplicación dos contidos conceptuais e reflexión. A 
través destes integrarase un traballo que favoreza o traballo en competencias 
básicas: 

✓ Competencia en comunicación lingüística 

✓ Competencia matemática 

✓ Autonomía e iniciativa persoal 

✓ Competencia para aprender a aprender 

✓ Competencia social e cidadá 

✓ Tratamento de información e competencia dixital 
4º.- A corrección personalizada dos exercicios e traballos será o instrumento de 
autoavaliación de cada unidade didáctica para que o alumno comprobe o seu 
avance na aprendizaxe. 
TERCEIRO.-- A comunicación profesor - alumno/a farase por aqueles medios que 
se axusten mellor ás circunstancias concretas do alumno/a, facendo uso de, 
entre outros medios: 
1º.- Chats directos co grupo clase. A través de Google classroom. 
2º.- Emails: medio idóneo polo que se trasladarán os contidos e tarefas, tal e 
como se veu facendo durante todo o curso. Empregando o mail corporativo do 
Centro. 
3º.- Videoconferencia Realizarase videoconferencia a través de Webex a modo 
titoría no caso de que algún tema ou tarefa propostos requírano pola súa 
complexidade. 
4º.- Plataformas educativas multifuncionais: Aula virtual do centro cun curso en 
Moodle no que poderán acceder aos contidos e tarefas que se van a ir 
propoñendo durante este período. 
CUARTO.- Reunión de Coordinación periódica do equipo docente (semanal ou 
quincenal): co ánimo de manter o control sobre as tarefas que recibe o 
alumnado e o seu volume 

Materiais e recursos - Documentos de pdf  

- Vídeos explicativos 

- Aula virtual do centro: Moodle 

- Google Classroom. 

- Videoconferencia Webex 

- Correo electrónico 
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5. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e/ou as familias son informadas a través de correo electrónico, 
aula virtual, google Classroom e videoconferencia Webex, de que o 
alumnado terá que realizar semanalmente as tarefas oportunas e as probas 
pertinentes para poder acadar unha cualificación positiva na avaliación final 
do curso 

Publicidade Na páxina web do centro colgáronse, unhas táboas cos medios utilizados por 
cada un/unha de nós.  

Esta Addenda será colgada na páxina web do centro. E, comunicarase ó 
alumnado a través do Moodle na aula virtual do módulo no centro. 
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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. Xustificación 
 

A suspensión das clases presenciais provocada pola pandemia de coronavirus esixiu un replante 
amento das tarefas de ensino, de aprendizaxe e de traballo do alumnado. Esta situación pode 
prolongarse mentres as condicións sanitarias así o aconsellen. Nestas circunstancias, as propostas de 
actuación que se detallan a continuación teñen por obxecto contribuír ao mellor aproveitamento 
educativo por parte do alumnado á eficacia do traballo do docente, á avaliación xusta e equitativa das 
aprendizaxes neste último trimestre e ao modo no que se realizará a avaliación final do curso. 
Esta modificación procede por iso a adaptar os seguintes aspectos curriculares: 
- Adaptación de contidos: competencias profesionais e obxectivos xerais do currículo que se 

consideran fundamentais xunto cos contidos que permitan alcanzar os Resultados de Aprendizaxe 
que se prevexan para o 3er trimestre, así como o seu temporalización respectando o calendario 
escolar e de Centro. 

- Adaptación da metodoloxía: pasando a unha nova totalmente a distancia e por iso baseada nas 
TICs. 

- Adaptación das ferramentas de avaliación: procedementos, instrumentos de avaliación e 
criterios a utilizar para medir de modo obxectivo a consecución dos obxectivos establecidos. 

Esta tarefa faise sobre os seguintes principios rétores: 
1º.- Os esforzos docentes céntranse en facer accesibles os contidos ao alumnado, tendo en conta as 
súas concretas circunstancias e intentando minimizar a brecha dixital. 
2º.- Manterase unha visión flexible da avaliación enfocada no avance na competencia xeral e nas 
competencias profesionais consideradas fundamentais e menos na superación de probas/exames 
(propostas abertas centradas na procura e análise de información, desenvolvemento de tarefas en 
distintos soportes, proxectos). 
3º.- Prestarase especial atención ao aspecto emocional do alumno/a e a posible influencia deste no 
seguimento do proceso de ensino perseguindo que ningún alumno/a véxase prexudicado pola situación 
xerada. 
4º.- Para valorar a carga de traballo de cada módulo para o alumno/a así como o traballo para o docente 
e, sendo conscientes das excepcionais circunstancias, tomarase como referencia de dedicación e 
traballo, a carga horaria semanal do módulo, para o alumnado, e o horario do profesor en réxime 
ordinario presencial, para o profesor. 
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2. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación Contidos básicos 

• RA1. Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, 
para o cal analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a 
montaxe. 
 – CA1.1. Identificáronse as partes do proxecto ou da memoria técnica. 
 – CA1.2. Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento. 
 – CA1.3. Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a 
rastrexabilidade dos materiais. 
 – CA1.4. Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación. 
 – CA1.5. Recoñecéronse os equipamentos e os elementos asociados a cada fase 
da montaxe. 
 – CA1.6. Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou 
equipamento. 
 – CA1.7. Elaborouse o plan de aprovisionamento. 
– CA1.8. Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe. 

• Partes do proxecto aplicables á montaxe: memoria descritiva, medicións, orzamento, 
anexos e características técnicas.  
• Certificación de obra. Certificacións técnicas. Homologacións de produtos. Normas 
internacionais.  
• Aprovisionamento de instalacións eléctricas. Métodos: procesos de 
aprovisionamento. Técnicas de planificación do aprovisionamento. Xestión do 
aprovisionamento e do control. 
 • Técnicas de codificación de elementos da instalación. Normas de codificación (UNE, 
ISO, etc.).  
• Representación gráfica: diagramas de fluxo. Detección de necesidades no 
aprovisionamento de equipamentos e elementos.  
• Aplicación do plan de montaxe á organización do aprovisionamento. Follas de 
control. Albarás. Planificación do aprovisionamento. Software específico de control e 
planificación do aprovisionamento. 

• RA2. Define as características de aceptación de materiais e medios para a 
montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o cal analiza plans de 
aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén. 
 – CA2.1. Recoñecéronse os tipos de almacén de empresas eléctricas. 
 – CA2.2. Prevíronse as características do almacén de obra. 
 – CA2.3. Recoñecéronse os tipos de listaxes de almacén. 
 – CA2.4. Aplicáronse técnicas de xestión e organización de almacéns. 
 – CA2.5. Empregáronse técnicas de control de recepción de subministracións 
(transporte, prazos, pautas, etc.). 
 – CA2.6. Elaboráronse follas de entrega de material. 
 – CA2.7. Identificáronse posibles continxencias. 
 – CA2.8. Propuxéronse solucións alternativas ante posibles continxencias 
(demoras e rexeitamentos, etc.). 

• Tipos de almacén nas empresas de electricidade: almacéns de empresa, de 
provisionais e de urxencia. 
 • Técnicas de almacén: criterios de almacenamento e de organización. 
 • Documentación técnica de control de almacén. Xestión de albarás e documentación 
de entrada.  
• Coñecementos básicos de contabilidade (descontos na tarifa, etc.). Conceptos 
básicos de economía aplicados ao almacén. 
 • Técnicas de aprovisionamento e control de existencias. 
 • Almacén de obra: características e situación. Precaucións. 
 • Recursos e documentación. 

• RA3. Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de 
distribución, para o cal analiza plans de montaxe e define as fases de execución. 
– CA3.1. Recoñecéronse a documentación técnica, a normativa e os 
regulamentos que afectan a montaxe. 

• Características técnicas dos proxectos eléctricos aplicables á montaxe.  
• Técnicas procedementais para a xestión de proxectos.  
• Proxecto de obra. Desenvolvemento de proxectos eléctricos. Fases e planificación. 
• Características técnicas e normativas para a montaxe de canalizacións. Instrucións 
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 – CA3.2. Identificáronse as fases do proceso de montaxe. 
 – CA3.3. Determináronse as necesidades de cada fase da montaxe. 
 – CA3.4. Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada 
fase da montaxe. 
 – CA3.5. Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe. 
 – CA3.6. Avaliáronse os puntos críticos da montaxe. 
– CA3.7. Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases. – 
CA3.8. Determináronse os medios de protección necesarios. 
 – CA3.9. Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa 
resolución. 
 – CA3.10. Elaborouse o plan de montaxe. 

técnicas específicas. Instrucións dos fabricantes. 
 • Características técnicas e normativa para a montaxe: normas autonómicas e locais. 
• Ferramentas e equipamentos de medida utilizados na montaxe de instalacións 
eléctricas. Ferramentas específicas para a montaxe de instalacións eléctricas. 
Ferramentas de obra civil. Equipamento básico de medidas segundo o REBT.  
• Maquinaria utilizada na montaxe de instalacións.  
• Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións. Xestión da montaxe: 
fases e planificación. 
• Temporalización de procesos de montaxe. Técnicas de planificación da montaxe. 
Coordinación de procesos. 

• RA4. Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, 
analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. 
 – CA4.1. Identificáronse todas as partes do plan de montaxe. 
 – CA4.2. Planificouse o control de avance de obra. 
 – CA4.3. Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación. 
 – CA4.4. Recoñecéronse técnicas de xestión de persoal na execución das 
instalacións eléctricas. 
 – CA4.5. Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a 
montaxe de instalacións. 
 – CA4.6. Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe. 
 – CA4.7. Determináronse indicadores de control da montaxe. 
 – CA4.8. Aplicouse durante a montaxe a normativa electrotécnica e de 
seguridade no traballo 

• Contidos dos plans de montaxe: datos xerais, necesidades, calendario de pedidos e 
recepción de material, calendario de actuación, etc.  
• Contidos dos plans de montaxe. 
 • Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais. Organización dos recursos 
humanos. Planificación. Organigramas de empresas do sector eléctrico.  
• Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. Software 
xeral para a xestión da montaxe e dos recursos humanos e materiais (Word, Access, 
Excel e Autocad, etc.). Software específico. 
 • Procedementos e indicadores de xestión. Criterios de aceptación de instalacións, de 
materiais e de técnicos. Indicadores dos procesos de montaxe e da instalación 
(calidade da instalación, adecuación ao REBT, adecuación ao proxecto e cumprimento 
de prazos de entrega, etc.). Indicadores de resultados e de satisfacción. 
 • Temporalización de procesos de montaxe.  
• Normativa vixente 

• RA5. Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, 
atendendo aos requisitos funcionais e á normativa. 
 – CA5.1. Recoñecéronse as instrucións técnicas do REBT aplicables á 
instalación. 
 – CA5.2. Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da 
instalación. 
 – CA5.3. Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, 
resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da 

• Procedementos de posta en servizo (continuidade, accesibilidade, distancias 
mínimas, etc.). Métodos de posta en marcha.  
• Aparellos de medición (medidor de illamentos e de terras, sensibilidade dos 
diferenciais, etc.). Erros nos aparellos de medida.  
• Valores mínimos de aceptación (illamento, resistencia, rixidez, tempo de disparo, 
etc.). Valores aceptados nas normas estatais e autonómicas.  
• Requisitos de posta en marcha.  
• Ensaios de elementos de protección (sensibilidade, tempo de disparo, coordinación, 
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instalación. 
– CA5.4. Recoñecéronse as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta 
en servizo dunha instalación (continuidade, accesibilidade e alturas, etc.) 
. – CA5.5. Realizáronse os ensaios dos elementos de protección. 
 – CA5.6. Realizáronse as medidas necesarias para a análise da rede de 
subministración (detección de harmónicos e perturbacións). 
 – CA5.7. Propuxéronse verificacións específicas en locais de pública 
concorrencia, industriais e con fins especiais. 
 – CA5.8. Determináronse medidas de seguridade específicas na posta en 
marcha de instalacións de vivendas e locais. 

etc.). Técnicas de medida dos elementos de protección. Criterios de aceptación e 
rexeitamento.  
• Análise da rede de subministración: harmónicos, perturbacións, nivel de tensión, 
estabilidade, etc. Técnicas e equipamentos para a medición e a detección de 
harmónicos e perturbacións en redes eléctricas e de telecomunicacións.  
• Revisión de locais de pública concorrencia: puntos críticos e plan de revisións, etc. 
Medicións de tomas de terra: valores de aceptación. Iluminación de emerxencia. 
Xestión do plan de revisións. 
 • Medidas de seguridade. Illamentos. Seguridade dos elementos con risco de incendio 
ou explosión.  
• Normativa. 

• RA6. Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións 
eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o cal identifica 
necesidades e elabora programas de mantemento e xestión de residuos. – 
CA6.1. Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de 
mantemento. 
 – CA6.2. Planificouse o aprovisionamento de cada unha das partes. 
 – CA6.3. Estableceuse un procedemento de operacións básicas de mantemento 
preventivo e correctivo. 
 – CA6.4. Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas 
características. 
 – CA6.5. Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos 
elementos que interveñen na instalación. 
 – CA6.6. Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu 
bo funcionamento. 
 – CA6.7. Determinouse a compatibilidade dos equipamentos ou dos elementos. 
– CA6.8. Elaboráronse programas de mantemento. 
 – CA6.9. Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación. 
 – CA6.10. Planificouse o programa de xestión de residuos. 

• Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica: 
• Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias. 
 • Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación. 
 • Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das 
ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.  
• Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos 
para a planificación. Indicadores de control do mantemento. Follas de ruta. 
• Instrucións de mantemento de fabricantes.  
• Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de 
aceptación. 
 • Recepción de materiais.  
• Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. 
Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a organización do 
mantemento e o control das avarías.  
• Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.  
• Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos. 
 • Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de 
revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas de control.  
• Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de 
aceptación. Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo. 
 • Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM. 
• Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 13 CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA 
 CURSO:2CS  
MODULO: Xest mont e mant. Inst elect 

 

  

 

• Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. 
 • Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: 
indicadores de aceptación.  
• Normativa relacionada 
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3. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

- Partindo do sinalado no Proxecto Curricular do Ciclo, na programación didáctica 
vixente e respectando as súas previsións referidas aos aspectos xerais da avaliación, 
criterios de cualificación (porcentaxes sinaladas na programación didáctica para 
procedementos, conceptos e actitudes) así como respectando as datas de 
avaliación previstas en calendario de Centro procederemos a adaptar as nosas 
ferramentas de avaliación tendo en conta que 

✓Non hai actividade presencial. 

✓A nova metodoloxía a distancia implementada. 

✓Recursos TIC dispoñibles polo alumnado 

✓A posibilidade de demostrar de xeito fiable que foron realizados polo alumnado. 

✓A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as 
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grado de desenvolvemento 
dos resultados de aprendizaxe e das competencias fundamentais, previamente 
definidas. 

✓A documentación xerada de todos aqueles alumnos/as que teñan unha 
ponderación debe estar almacenada de xeito rigoroso, localizables e dispoñibles 
para os departamentos e Inspección educativa de cara a que teña de ser revisada 
no caso de reclamacións nas avaliacións finais por parte do alumnado 

 

Todo o alumnado manifestou dispor de acceso a Internet e ordenador persoal ou 

móbil para realizar o seguimento do módulo a distancia. De feito, ó comezo do curso 

infórmase o alumnado que o material de clase está colgado na aula virtual (Moodle) 

do centro. 

Durante o período sen clases presenciais, realízase unha adaptación do currículo que 

contempla as características especiais deste período de docencia. Todo elo para 

facilitar a autonomía no seguimento do módulo a distancia: 

 Uso da Aula virtual do centro como durante todo o curso: Moodle como 

medio para publicar contidos e tarefas a realizar de forma semanal.  

 Utilización do Google Classroom como medio para publicar tarefas, 

contidos,... (o mesmo que o Moodle), porque o alumnado comunícame que 

é mais fácil o seu acceso dende un móbil. Tamén se utiliza para unha 

comunicación mais fluída entre profesor e alumnado (dúbidas,...) 

 Explicación dos contidos mediante apuntes detallados colgados no Moodle 

e no Classroom.  

 Utilízase a aplicación Webex no horario habitual das clases presenciais do 

curso, para explicacións puntuais e dúbidas.  

 Seguimento e corrección das tarefas, actividades e traballos que o alumnado 

realiza e entrega mediante o correo electrónico ou Classroom. 

 Inclusión de vídeos para as explicacións dos contidos mínimos. 

Dado que todo o alumnado, dispón de medios tecnolóxicos para o desenrolo 

adecuado do seguimento das actividades online, dedúcese que non existe 

impedimento maior na continuidade das aprendizaxes. 
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I. Cambios adoptados: dadas as características cas que temos que 

continuar o proceso de ensinanza-aprendizaxe neste período lectivo sen 

clases presenciais, e co principal obxectivo de que o alumnado se vexa 

prexudicado o máis mínimo posible ,realízanse cambios nos 

instrumentos da avaliación e criterios de cualificación, respecto dos que 

figuraban na programación inicial do curso: 

 Infórmase semanalmente o alumnado que todos os documentos 

que realicen, froito das tarefas e exercicios encomendados, 

serán almacenados, cara a súa posible revisión en caso de 

reclamacións nas avaliacións finais  por parte do alumnado. 

 Utilízase o correo electrónico e o Classroom para plantexar 

dúbidas e preguntas por parte do alumnado; e por parte do 

profesor como elemento auxiliar do seguimento. 

 Nas tarefas realizadas polo alumnado valoraranse aspectos 

como: os prazos fixados, calidade de presentación, orde, 

orixinalidade. 

 Para valorar a actitude terase en conta a consulta de dúbidas por 

parte do alumnado, o cumprimento de prazos, a iniciativa e 

orixinalidade, a creatividade mostrada polo alumnado e a 

asistencia as clases online.  

 Para a recuperación das avaliacións anteriores, terase en 

consideración as tarefas realizadas, valorando os prazos, 

calidade de presentación, orde, creatividade, orixinalidade e as 

probas telemáticas realizadas. 

 

Instrumentos: 

- Fronte ás tradicionais probas prácticas en contornas reais e exames do réxime 
presencial optarase por métodos que permitan a avaliación en liña tales como 
probas telemáticas (uso de cuestionarios google classroom, moodle, etc.); entrega 
de resumos, supostos prácticos, pequenos proxectos e exercicios. En todos eles 
valoraranse aspectos como respecto aos prazos de entrega, presentación, rigor 
técnico ou metodoloxía usada. 

 

Cualificación final 

Os criterios de cualificación aplicables cambian respecto das dúas avaliacións 
anteriores polos motivos xa explicados. Desta forma para a terceira avaliación que 
será recuperación das anteriores, serán os mesmos instrumentos de avaliación e 
teranse en conta os seguintes criterios de cualificación: 

- Realización das tarefas suscitadas durante cada semana. 

- Observación e valoración do traballo na plataforma: acceso ao Moodle con 
asiduidade e participación en actividades suscitadas. 

- Realización de test de avaliación continua a través de cuestionarios de Moodle ou 
google classroom 

- Realización dun traballo baseado na documentación técnica de proxectos de 
instalacións eléctricas. 

Emitirase unha cualificación trimestral  para o informe de avaliación 
correspondente que será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do 
trimestre, de acordo coas seguintes proporcións: 
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- Tarefas semanais*: 30%. 

- Traballo-Proxecto*: 30% 

- Exames da plataforma*: 30% 

-Actitudes*: 10% (Disposición, participación,..) 

Cada alumno/a será informado de xeito individual do resultado de cada 
tarefa/exame. 

Podendo este comunicarse co profesorado a través dos medios xa mencionados 
para calquera consulta e reclamación respecto diso. 

*As tarefas, exames, proxecto e as actitudes non se consideran superados, 
atendendo aos seguintes criterios: 

- Non se entregan as establecidas como mínimas. 

- Non se terminan no prazo estipulado. 

- Non superan un mínimo de 4,5 puntos sobre 10. 

 
A Avaliación  das aprendizaxes do alumnado consistirá: 

- Os que teñan aprobadas as dúas avaliacións anteriores: levarán unha 

media aritmética da primeira e segunda avaliación, podendo 

sumarlle á nota final ata un punto, valorando o traballo desenrolado 

neste período non presencial e valorando en positivo o grao de 

desenrolo dos Estándares de aprendizaxe mínimos. 

- Os que teñan suspensa unha ou as dúas avaliacións anteriores: 

Estará dedicada esta terceira avaliación a facer actividades e tarefas 

de repaso, recuperación e ampliación. As cales serán valoradas para 

poñer unha nota final. Ademais farase unha proba (presencial se é 

posible, ou a través de medios telemáticos). 

Para obter a nota final realizarase a media aritmética ponderada dos instrumentos 
de avaliación e actitudes. Cualificarase en números enteiros de 0-10, debendo o 
alumno obter unha cualificación igual ou superior a 4,5 en cada unhas das 
avaliacións para superar o módulo 

Terase en conta unha posible modificación das condicións actuais do Estado de 

Alarma. 

Proba 
extraordinaria  

Neste módulo non hai alumnado con estas características xa que só queda un alumno 

en período de recuperación e o resto aprobou o módulo. 

 
 

 
Alumnado de 

módulo 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Neste módulo non hai alumnado con estas características xa que só queda un 
alumno en período de recuperación e o resto aprobou o módulo. 

Criterios de cualificación: 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades A raíz das medidas na crisis sanitaria desatada polo Coronavirus COVID-19 e as 
medidas de contención no ámbito educativo e da formación, suspéndese a 
actividade educativa presencial en todos os centros educativos. 
Manteranse as actividades educativas a través das modalidades a distancia e 
«online»,  programaranse na aula virtual do centro e noutros medios 
telemáticos: correo electrónico, google classroom e videoconferencia Webex, 
accesibles ao  alumnado, actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación das aprendizaxes anteriores, centrándose na adquisición das 
competencias clave relacionadas cos contidos curriculares para que o  alumnado 
as poida realizar no seu domicilio, e farase o seu seguimento semanal. 
Séguese a programación ordinaria ata o 13 de Marzo e non afecta o 
desenvolvemento desde módulo non sendo na comunicación das notas da 
segunda avaliación o alumnado e realización da sesión de avaliación. 
Neste terceiro trimestre queda pendente un alumno no período de 
recuperación, que se levará de forma telemática según se detalla a 
continuación: 
•Partindo dos contidos mínimos sinalados na programación didáctica para o  
3er trimestre, seleccionaremos aqueles que permitan conseguir os principais RA 
do módulo que contribúan á adquisición de competencia xeral e as 
competencias profesionais consideradas fundamentais e que sexa viable 
abordar coa nova metodoloxía e medios dispoñibles.  
- Determinados estes contidos esenciais procederemos a temporalizar os 
mesmos tomando como referencia a carga horaria do módulo en réxime 
presencial ordinario. Nesta temporalización débese respectar o calendario 
escolar, o calendario de curso e os períodos establecidos para cada un deles 
referidos ao desenvolvemento do proceso de avaliación e ordenación 
académica (datas de avaliacións finais, etc)  
O alumno suspenso deberá completar todos os contidos mínimos detallados na 
addenda, desenvolvendo as actividades para as distintas unidades pois se trata 
dunha avaliación cuxa utilidade é o repaso e afianzamento dos contidos vistos 
na súa totalidade presencialmente. 
As actividades estarán detalladas e secuenciadas na aula virtual do módulo no 
centro e realizaranse semanalmente e despois de revisalas, enviaranse 
progresivamente o correo do profesor e serán revisadas polo mesmo.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co fin de minimizar a brecha dixital no Centro desenvolvese en abril unha 
enquisa de recursos que sinala que case a totalidade do noso alumnado dispón 
de ordenador e de conexión a internet para acceder á metodoloxía a distancia. 
En relación con aqueles alumnos que non dispoñen de medios, facilitóuselle aos 
alumnos desde a Consellería de Educación e a través do instituto dos medios 
necesarios para continuar co proceso de ensino. 
PRIMEIRO débese reorientar a metodoloxía á prevista nos ensinos a distancia. 
Estas céntranse no autoaprendizaxe guiado e asesorado polo docente. É obvio 
que para iso se necesita a aplicación e disposición dos recursos TICs 
SEGUNDO.-Para iso o/a profesor/a encargarase de : 
1º.- Poñer a disposición do alumnado os contidos de cada unidade didáctica 
mediante documentación dixital (Word, Pdfs, presentacións, vídeos). Estes 
contidos serán enviados vía email a todos os alumnos do grupo, así como 
estarán colgados nun curso de Moodle do aula virtual do instituto dende o 
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principio do curso. 
. 2º.- Ofrecer recursos auxiliares para a comprensión e desenvolvemento dos 
contidos consistentes en vídeos explicativos, titoriais, exemplos de exercicios 
modelo a través do seu correo electrónico así como do Moodle do curso. 
3º.- Ofrecer exercicios, traballos e pequenos proxectos centrados na procura e 
selección de información, aplicación dos contidos conceptuais e reflexión. A 
través destes integrarase un traballo que favoreza o traballo en competencias 
básicas: 

✓ Competencia en comunicación lingüística 

✓ Competencia matemática 

✓ Autonomía e iniciativa persoal 

✓ Competencia para aprender a aprender 

✓ Competencia social e cidadá 

✓ Tratamento de información e competencia dixital 
4º.- A corrección personalizada dos exercicios e traballos será o instrumento de 
autoavaliación de cada unidade didáctica para que o alumno comprobe o seu 
avance na aprendizaxe. 
TERCEIRO.-- A comunicación profesor - alumno/a farase por aqueles medios que 
se axusten mellor ás circunstancias concretas do alumno/a, facendo uso de, 
entre outros medios: 
1º.- Chats directos co grupo clase. A través de Google classroom. 
2º.- Emails: medio idóneo polo que se trasladarán os contidos e tarefas, tal e 
como se veu facendo durante todo o curso. Empregando o mail corporativo do 
Centro. 
3º.- Videoconferencia Realizarase videoconferencia a través de Webex a modo 
titoría no caso de que algún tema ou tarefa propostos requírano pola súa 
complexidade. 
4º.- Plataformas educativas multifuncionais: Aula virtual do centro cun curso en 
Moodle no que poderán acceder aos contidos e tarefas que se van a ir 
propoñendo durante este período. 
CUARTO.- Reunión de Coordinación periódica do equipo docente (semanal ou 
quincenal): co ánimo de manter o control sobre as tarefas que recibe o 
alumnado e o seu volume 

Materiais e recursos - Documentos de pdf  

- Vídeos explicativos 

- Aula virtual do centro: Moodle 

- Google Classroom. 

- Videoconferencia Webex 

- Correo electrónico 
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5. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e/ou as familias son informadas a través de correo electrónico, 
aula virtual, google Classroom e videoconferencia Webex, de que o 
alumnado terá que realizar semanalmente as tarefas oportunas e as probas 
pertinentes para poder acadar unha cualificación positiva na avaliación final 
do curso 

Publicidade Na páxina web do centro colgáronse, unhas táboas cos medios utilizados por 
cada un/unha de nós.  

Esta Addenda será colgada na páxina web do centro. E, comunicarase ó 
alumnado a través do Moodle na aula virtual do módulo no centro. 
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xermán Ancochea Quevedo 2019/202032015876 Pobra de Trives (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0527 Formación e orientación laboral 42019/2020 128107

MP0527_12 Prevención de riscos laborais 42019/2020 5445

MP0527_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42019/2020 7462

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

Profesorado asignado ao módulo LAURA DEL RÍO QUIROGA

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

O título de Técnico Superior en Sitemas Electrotécnicos y Automatizados ven regulado polo Real Decreto   1127/2010,do 10 de setembro e polo

Decreto 138/2011 do 9 de xuño que conteñen o perfil profesional que serve de referencia para definir a súa formación e que no futuro lle permitirá

desempeñar determinados postos de traballo nas Pemes.

I.CONTORNO PROFESIONAL.

1.As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de

proxectos, á xestión e á supervisión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, á

instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestruturas  de  telecomunicación  en  edificios,  a  redes  eléctricas  de  baixa  e  sistemas

automatizados, tanto por conta propia como por conta allea.

2. As ocupacións e os postos de traballo más salientables son os seguintes:

-Técnico/a en proxectos electrotécnicos.

-Proxectista electrotécnico/a.

-Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios.

-Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais es-peciais.

- Proxectista de instalacións de iluminación exterior.

- Proxectista  de  liñas  eléctricas  de  distribución  de  enerxía  eléctrica  en  media tensión e centros de transformación.

-Proxectista  en  instalacións  de  antenas  e  de  telefonía  para  vivendas  e  edificios.

-Coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión pa-ra os edificios.

-Técnico/a  de  supervisión,  verificación  e  control  de  equipamentos  e  instala-cións electrotécnicas e automatizadas.

-Técnico/a supervisor/ora de instalacións de iluminación exterior.

-Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.

-Xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios.

- Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

-Técnico/a  en  supervisión,  verificación  e  control  de  equipamentos  en  redeseléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

- Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

- Encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e

iluminación exterior.

- Xefe/a de equipo de  instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

 - Xestor/ora do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.

II.COMPETENCIA XERAL.

A competencia xeral deste título consiste en desenvolver proxectos e en xestio- nar  e  supervisar  a  montaxe  e  o  mantemento  de  instalacións

electrotécnicas  no ámbito do regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT). Tamén consiste en supervisar o mantemento de instalacións

de infraestruturas comúns de teleco- municacións, a partir da documentación técnica, especificacións, normativa e pro-

cedementos establecidos, asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservación ambiental.

III.COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se rela-
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cionan:

a) Elaborar o informe de especificacións de instalacións e sistemas, obtendo os datos para a elaboración de proxectos ou memorias técnicas.

b)  Calcular  as  características  técnicas  de  equipamentos,  elementos  e  instalacións, consonte a normativa e os requisitos da clientela.

c) Elaborar o orzamento da instalación, cotexando os aspectos técnicos e económicos para lle dar a mellor resposta á clientela.

d) Configurar instalacións e sistemas de acordo coas especificacións e as prescricións regulamentarias.

e) Xestionar a subministración e o almacenamento dos materiais e dos equipamentos, definindo a loxística e controlando as existencias.

f) Planificar a montaxe e probas de instalacións e sistemas, a partir da documentación técnica ou das características da obra.

g) Realizar o lanzamento da montaxe das instalacións partindo do programa de montaxe e do plan xeral da obra.

h) Supervisar os procesos de montaxe das instalacións, verificando a súa ade-cuación ás condicións de obra e controlando o seu avance para

cumprir os obxec-tivos da empresa.

i) Planificar o mantemento a partir da normativa, as condicións da instalación e as recomendacións dos fabricantes.

j) Supervisar os procesos de mantemento das instalacións controlando os tempos e a calidade dos resultados.

k) Pór en servizo as instalacións, supervisando o cumprimento dos requisitos e asegurando as condicións de calidade e seguridade.

l)  Adaptarse  ás  novas  situacións  laborais,  mantendo  actualizados  os  coñece- mentos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao ámbito

profesional, xestionando a propia formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vi- da, e utilizando as tecnoloxías da información

e da comunicación.

m) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipamento.

n) Organizar e coordinar equipos de traballo, e supervisar o seu desenvolvemento, con responsabilidade, mantendo relacións fluídas, asumindo o

liderado e achegando solucións aos conflitos de grupo que se presenten.

ñ) Comunicarse cos iguais, cos superiores, coa clientela e coas persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación,

transmitindo a información e os coñecementos adecuados, e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do

seu traballo.

o) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do traballo propio e do do equipo, supervisando  e  aplicando  os  procedementos  de  prevención

de  riscos  laborais  e ambientais de acordo co establecido pola normativa e cos obxectivos da empresa.

p) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade universal e de deseño para todos, nas actividades profesionais

incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

q) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa e ter iniciativa na súa actividade profesional con sentido

da responsabilidade social.

r) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, e participar activamente na

vida económica, social e cultural.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
52712

Resultados de aprendizaxe

52722

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 A prevención de riscos,
conceptos básicos.

Relación entre traballo e saúde. 9 5 X X X

2 A prevención de riscos,
lexislación e organización.

Xestión da prevención na empresa. 18 10 X X

3 Factores de risco e a súa
prevención.

Análise dos factores de risco e medidas preventivas. 14 10 X

4 Emerxencias e primeiros
auxilios.

Plans de Emerxencia, primeiros auxilios. 13 5 X X X

5 O Dereito do Traballo. Órganos que elaboran as normas laborais. Dereitos e deberes
de traballadores e empresarios.

10 10 X

6 O Contrato de traballo.
Modalidades de contratación.

Concepto de contrato e modalidades. 10 10 X

7 A xornada laboral. Xornada máxima, descansos, permisos. 6 5 X

8 O salario e a nómina. O recibo de salarios. 8 10 X

9 Modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo.

As modificaciósn, suspensións e extincións na relación
laboral.

10 10 X

10 Participación dos traballadores
na empresa.

Representación dos traballadores e negociación colectiva. 8 10 X

11 A Seguridade Social e o
desemprego.

Estructura da Seguridade Social . Obrigas e Dereitos.
Prestacións.

10 5 X

12 Orientación Laboral. Proceso e ferramentas da búsqueda de emprego. 6 5 X

13 Equipos de Traballo. Conflictos
na Empresa.

Concepto de equipo. Conflictos laborais. 6 5 X X

Total: 128

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
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A prevención de riscos, conceptos básicos. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

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
industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados. NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Relación do traballo coa saúde. 1,511.1 Relacionar o traballo coa saúde.

Conceptos básicos. 1,022.1 Coñecer os conceptos básicos relacionados coa prevención.

Actuación responsable no desenvolvemento do traballo. 1,033.1 Concienciar da importancia da conducta preventiva.

Danos e saúde. 2,044.1 Coñecer os principais danos.

Medidas de prevención e de protección. 2,055.1 Definir os tipos de medidas.

Os EPIs. 1,566.1 Coñecer os principais EPI,s

9.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. PE.1 - Relación entre traballo e saúde .
Influencia das condicións de traballo sobre a
saúde. Conceptos básicos de seguridade e
saúde laboral

•

S 25 CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional
de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

PE.2 - Danos profesionais.•

S 25 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.

PE.3 - Técnicas de prevención e protección.•

S 20 CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. PE.4 - Sinalización•

S 10 CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás
situacións de risco atopadas.

PE.5 - EPIs•

100TOTAL

4.1.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,5Relación do traballo coa
saúde. - Explicación dos
efectos do traballo na
saúde.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.• PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•

1,0Conceptos básicos. -
Definición das condicións
de traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•

1,0Actuación responsable no
desenvolvemento do
traballo. - Inclinación á
actitude preventiva.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•

2,0Danos e saúde. - Definición
de accidente de traballo e
enfermidade profesional

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Danos
profesionais.

•

2,0Medidas de prevención e
de protección. - Definición
das medidas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Técnicas de
prevención e protección.

•

PE.4 - Sinalización•

1,5Os EPIs. - Descrición dos
EPIs

Explicación teórica• Resolución de
exercicios.

• Exercicos resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.5 - EPIs•

9,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A prevención de riscos, lexislación e organización. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dereitos e obrigas das persoas traballadoras. 3,011.1 Coñecer os dereitos e obrigas en prevención.

Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles. 2,022.1 Coñecer os grupos especialmente sensibles e obrigas do empresario.

Xestión da prevención na empresa. 2,033.1 Describir xestión dacordo coa lexislación.

Órganos de representación e participación. 1,044.1 Describir os órganos de representación.

Organismos estatais relacionados coa prevención. 1,055.1 Coñecer os principais organismos.

Planificación da prevención na empresa. 1,066.1 Describir as modalidades de prevención.

PLanificación e posta en marcha dun Plan de Prevención. 8,077.1 Elaborar un Plan de Prevención dunha Peme do sector.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

PE.1 - Principios da acción preventiva•

S 5 CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a
eliminación ou a redución dos riscos laborais.

PE.2 - Análise dos dereitos e das obrigas en
prevención.

•

S 5 CA1.5 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.

PE.3 - Protección de persoas traballadoras
especialmente sensibles a determinados
riscos.

•

S 5 CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector industrial
relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

PE.4 - Análise dos dereitos e das obrigas
das persoas traballadoras e empresarias en
prevención de riscos laborais.

•

S 5 CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia
de prevención de riscos laborais.

TO.1 - PLanificación da actividade
preventiva.

•

S 5 CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as
actividades da empresa.

TO.2 - PLanificación da prevención na
empresa.

•

S 15 CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

PE.5 - Xestión da prevención na empresa.
funcións e responsabilidades.

•

S 10 CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa
en materia de prevención de riscos.

PE.6 - órganos de representación e
participación de traballadores.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos
laborais.

PE.7 - Organismos estatais e autonómicos
relacionados coa prevención.

•

S 20 CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

PE.8 - Xestión da prevención: funcións e
responsabilidades.

•

S 20 CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co
sector profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e
automatizados.

LC.1 - PLanificación da prevención.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Dereitos e obrigas das
persoas traballadoras. -
Definición dos dereitos e
obrigas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Análise dos
dereitos e das obrigas en
prevención.

•

2,0Protección de persoas
traballadoras especialmente
sensibles. - Definición das
obrigas con grupos
especialmente sensibles.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercios resoltos.• Libro de texto.• PE.3 - Protección de
persoas traballadoras
especialmente sensibles
a determinados riscos.

•

PE.4 - Análise dos
dereitos e das obrigas
das persoas
traballadoras e
empresarias en
prevención de riscos
laborais.

•

2,0Xestión da prevención na
empresa. - Establecemento
do sistema de xestión da
prevención.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Principios da
acción preventiva

•

1,0Órganos de representación
e participación. -
Identificación dos órganos
de representación.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercios resoltos.• Libro de texto.• PE.6 - órganos de
representación e
participación de
traballadores.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Organismos estatais
relacionados coa
prevención. - Relación dos
organismos públicos.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.7 - Organismos
estatais e autonómicos
relacionados coa
prevención.

•

1,0Planificación da prevención
na empresa. -
determinación das
modalidades de
organización da prevención.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercios resoltos.• Libro de texto.• PE.5 - Xestión da
prevención na empresa.
funcións e
responsabilidades.

•

PE.8 - Xestión da
prevención: funcións e
responsabilidades.

•

TO.1 - PLanificación da
actividade preventiva.

•

TO.2 - PLanificación da
prevención na empresa.

•

8,0PLanificación e posta en
marcha dun Plan de
Prevención. - Elaboración
dun Plan de Prevención.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.1 - PLanificación da
prevención.

•

18,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Factores de risco e a súa prevención. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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
industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Condicións do traballo no sector. 2,011.1 Identificar as condicións de traballo.

Factores de risco na actividade. 8,022.1 identificar os factores de risco da actividade.

Situacións de risco máis habituais. 2,033.1 Coñecer a s situacións de risco máis habituais.

Avaliación de riscos simulada. 2,044.1 Identificar as situacións de risco máis habituais.

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en sistemas
electrotécnicos e automatizados.

PE.1 - Análise de factores de risco•

S 25 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. PE.2 - Riscos específicos no sector en
función das probables consecuencias do
tempo de exposición e dos factores de risco
implicados.

•

S 25 CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das
persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

PE.3 - Riscos específicos no sector en
función das probables consecuencias, do
tempo de exposición...

•

S 25 CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade.

LC.1 - Avaliación de riscos atopados en
situacións potenciais de traballo no sector.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Riscos específicos no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos
factores de risco implicados.
 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Condicións do traballo no
sector.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercios resoltos.• Libro de texto.• PE.1 - Análise de
factores de risco

•

8,0Factores de risco na
actividade.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Riscos
específicos no sector en
función das probables
consecuencias do tempo
de exposición e dos
factores de risco
implicados.

•

2,0Situacións de risco máis
habituais.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Riscos
específicos no sector en
función das probables
consecuencias, do
tempo de exposición...

•

2,0Avaliación de riscos
simulada.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.1 - Avaliación de
riscos atopados en
situacións potenciais de
traballo no sector.

•

14,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Emerxencias e primeiros auxilios. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Plan de Autoprotección. 2,011.1 Analizar o contido do Plan de Autoprotección e recoñecer a importancia
de cara a previr e controlar riscos no contorno de traballo.

Elaboración dun PLan de Autoprotección. 3,022.1 Elaborar un PLan de Autoprotección dunha Peme do sector.

Situacións de Emerxencias. 1,033.1 Coñecer  o protocolo de actuación ante situacións de emerxencia, o
sistema de clasificación de feridos e as principais técnicas de primeiros
auxilios.

Técnicas de clasificación de feridos. 2,044.1 Identificar os tipos de feridos en situacións de emerxencia.

Técnicas de primeiros auxilios. 5,055.1 Identificar as técnicas básicas de primeiros auxilios.

13TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco
laboral grave e inminente.

PE.1 - Plans de emerxencia e de
evacuación en contornos de traballo.

•

S 10 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 - Plan de Emerxencias e de
evacuación en contornos de traballo.

•

S 20 CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana
empresa do sector de actividade do título.

LC.2 - Elaboración dun PLan de
Emerxencia.

•

S 20 CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. PE.2 - Protocolo de actuación ante unha
emerxencia.

•

S 20 CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de
emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

PE.3 - Protocolo de actuación ante unha
situación de emerxencia.

•

S 20 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.

PE.4 - Aplicación das técnicas de primeiros
auxilios.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Plan de Autoprotección. Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.• LC.1 - Plan de
Emerxencias e de
evacuación en contornos
de traballo.

•

3,0Elaboración dun PLan de
Autoprotección.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.2 - Elaboración dun
PLan de Emerxencia.

•

1,0Situacións de Emerxencias. Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Plans de
emerxencia e de
evacuación en contornos
de traballo.

•

PE.2 - Protocolo de
actuación ante unha
emerxencia.

•

2,0Técnicas de clasificación de
feridos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Protocolo de
actuación ante unha
situación de emerxencia.

•

5,0Técnicas de primeiros
auxilios.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.4 - Aplicación das
técnicas de primeiros
auxilios.

•

13,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O Dereito do Traballo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividade regulada polo Dereito do Traballo, as fontes e os
principios de aplicación do Dereito do Traballo

6,011.1 Identificar o ámbito de aplicación do Dereito do Traballo, as distintas
fontes e os seus principios de aplicación.

Organismo públicos que interveñen nas relacións laborais. 1,022.1 Distinguir os principais organismo públicos.

Dereitos e obrigas derivados da relación laboral 3,033.1 Coñecer e valorar os dereitos e obrigas básicas.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 70 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do
dereito do traballo.

PE.1 - Dereito do traballo•

S 15 CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. PE.2 - Organismos públicos( administrativos
e xudiciais) que interveñen nas relacións
laborais.

•

S 15 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. PE.3 - Dereitos e deberes derivados da
relación laboral.

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Actividade regulada polo
Dereito do Traballo, as
fontes e os principios de
aplicación do Dereito do
Traballo - Identificación da
actividade laboral, das
fontes e da súa xerarquía.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Cuestionario e
exercicios  resoltos.

• Libro de texto.•

PCs con acceso
ainternet.

•

PE.1 - Dereito do traballo•

1,0Organismo públicos que
interveñen nas relacións
laborais. - Identificación dos
organismo públicos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Organismos
públicos( administrativos
e xudiciais) que
interveñen nas relacións
laborais.

•

3,0Dereitos e obrigas
derivados da relación
laboral - Identificación dos
dereitos e obrigas básicas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Dereitos e
deberes derivados da
relación laboral.

•

10,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O Contrato de traballo. Modalidades de contratación. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos da relación laboral 3,011.1 Identificar os principais elementos da relación laboral.

Modalidades contractuais. 7,022.1 Identificar as modalidades contarctuais e as súas características e novos
contornos de traballo.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. PE.1 - Ánalise da relación laboral individual.•

S 65 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos.

PE.2 - MOdalidades de contrato de traballo
e medidas de fomento da contratación.

•

S 5  CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización
do traballo.

PE.3 - Novos contornos de organización do
traballo.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

 Análise da relación laboral individual.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Elementos da relación
laboral - Identificación dos
suxeitos dun contrato de
traballo, a forma do
contrato, duración, contido
mínimo, periodo de proba.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Ánalise da
relación laboral
individual.

•

7,0Modalidades contractuais. -
identificación das
características principais de
cada modalidade
contractual, lozalizar e
cubrir o modelo de contrato
axeitado e identificar os
novos contornos de
traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Ánalise da
relación laboral
individual.

•

PE.2 - MOdalidades de
contrato de traballo e
medidas de fomento da
contratación.

•

PE.3 - Novos contornos
de organización do
traballo.

•

10,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A xornada laboral. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Condicións de traballo. 5,011.1 Identificar as condicións básicas de traballo.

Plans de Igualdade. 1,022.1 Desenvolver una actitude favorabñe cara a aconciliación laboral e familiar
e a igualdade de xénero nas empresas.

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 80 CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable
ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

PE.1 - Análise das principais condicións de
traballo; clasificación e promoción
profesional, tempo de traballo, retribución,
etc.

•

S 20 CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida
laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

TO.1 - Análise das principais condicións de
traballo: clasificación e promoción
profesional, tempo de traballo,retribución
etc.

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Condicións de traballo. -
Identificación de condicións
de traballo coma a
clasificación profesional,
xornada de traballo, traballo
nocturno, traballo a
quendas, descansos,
permisos, horas
extraordinarias, vacacións,
calendario e festas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Análise das
principais condicións de
traballo; clasificación e
promoción profesional,
tempo de traballo,
retribución, etc.

•

1,0Plans de Igualdade. -
Análise das distintas
medidas tendentes a
alcanzar a igualdade de
trato e de oportunidades
entre mulleres e homes e a
eliminar a discriminación
por razón de sexo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

TO.1 - Análise das
principais condicións de
traballo: clasificación e
promoción profesional,
tempo de traballo,
retribución etc.

•

6,0TOTAL

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 O salario e a nómina. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A retribución do traballador. 2,011.1 Distinguir os conceptos retributivos.

Confección do recibo de salarios. 6,022.1 Confeccionar o recibo de salarios.

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.

LC.1 - Cálculo de nóminas.•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A retribución do traballador.
- Identificación dos
conceptos retributivos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.1 - Cálculo de
nóminas.

•

6,0Confección do recibo de
salarios. - Cálculo de
nóminas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.1 - Cálculo de
nóminas.

•

8,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A modificación do contrato de traballo. 2,011.1 Identificar as condicións da modificacióndo contrato de traballo e as
opcións dos traballadores.

A suspensión do contrato de traballo. 1,022.1 Identificar as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo.

A extinción do contrato de traballo. 4,033.1 Identificar as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo.

O Finiquito. 3,044.1 Calcular a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia
da extinción do contrato de traballo.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción
da relación laboral.

PE.1 - Modificación, suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A modificación do contrato
de traballo. - Identificación
das causas , requisitos e
consecuencias da
modificación do contrato de
traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A suspensión do contrato
de traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

4,0A extinción do contrato de
traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

3,0O Finiquito. Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

10,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Participación dos traballadores na empresa. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Representación dos traballadores e empresarios. 2,011.1 Identificar o papel dos sindicatos no ámbito das relacións laborais e as
asociacións empresariais.

Sindicatos e asociacións empresariais. 2,022.1 Definir sindicato e asociación empresarial.

Convenio Colectivo 4,033.1 Definir Convenio Colectivo

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100  CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na
empresa.

PE.1 - Representación das persoas
traballadoras na empresa.

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Representación dos
traballadores e
empresarios.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Sindicatos e asociacións
empresariais.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•

4,0Convenio Colectivo Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•

8,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 A Seguridade Social e o desemprego. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Seguridade Social como piar do Estado español. 0,511.1 Valorar o papel da Seguridade Social.

A SS: principais características e estructura. 1,522.1 Definir o concepto de Seguridade Social e identificar as principais
características e a súa estructura.

Obrigas de empresarios e traballadores en materia de SS. 3,033.1 Identificar as obrigas principais en materia de SS de traballadores e
empresarios.

Prestacións da SS. 3,044.1 Identificar as prinicpais prestacións contributivas da SS , determinar
requisitos esixidos, duración así como calcular a contía en determinados
supostos.

A prestación por desemprego. 2,055.1 Identificar os requisitos para poder percibir a prestación por desemprego
e realizar o cálculo da prestación correspondente en caso de desemprego.

10.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.

TO.1 - A SS como piar do Estado.•

S 20 CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social. PE.1 - Estructura do sistema da SS•

S 20 CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

PE.2 - Determinación das prinicpais obrigas
das persoas empresarias e das
traballadoras en materia de SS.

•

S 35 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.

PE.3 - Prestacións contributivas da SS.•

S 20 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 básico.

PE.4 - Protección por desemprego.•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
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Contidos

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5A Seguridade Social como
piar do Estado español. -
Valoración do sistema da
SS.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

TO.1 - A SS como piar
do Estado.

•

1,5A SS: principais
características e estructura.
- Concepto de SS,
características e estructura
do actual sistema.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Cuestionario e
exercicios  resoltos.

• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Estructura do
sistema da SS

•

3,0Obrigas de empresarios e
traballadores en materia de
SS. - Identificación das
principais obrigas en
materia de seguridade
social tanto de empresarios
como de traballadores.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Determinación
das prinicpais obrigas
das persoas empresarias
e das traballadoras en
materia de SS.

•

3,0Prestacións da SS. -
Identificación das principais
prestacións.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Prestacións
contributivas da SS.

•

2,0A prestación por
desemprego. -
Identificación das situacións
legais de desemprego e
cálculo da contía e duración
en situación de
desemprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.4 - Protección por
desemprego.

•

10,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Orientación Laboral. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Autoanálise persoal e profesional. 0,511.1 Identificar o proceso de autoanálise.

Formación permanente. 0,522.1 Definir a formación permanente e as súas formas.

Oportunidades de emprego e aprendizaxe en Europa. 0,533.1 Identificar as oportunidades.

Itinerarios formativos relacionados coa titulación. 1,044.1 Identificar os itinerarios.

Determinación dos requerimentos para o perfil do título. 0,555.1 Identificar os requerimentos.

Deseño do itinerario propio. 0,566.1 Diseñar o itinerario propio.

Fontes de información sobre o emprego. 1,077.1 Coñecer as fontes de información.

Instrumentos de procura de emprego. 1,088.1 Coñecer os instrumentos de procura de emprego.

O autoemprego. 0,599.1 Definir o concepto de autoemprego.

6.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.

TO.1 - Coñecemento dos propios intereses
e das propias capacidades formativo-
profesionais.

•

S 5 CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

LC.1 - Importancia da formación
permanente para a traxectoria laboral e
profesional das persoas coa titulación.

•

S 5 CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión
Europea.

TO.2 - Oportunidades de aprendizaxe e
emprego en Europa.

•

S 5 CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

TO.3 - Definición e análise do sector
profesional do título de técnico.

•

S 10 CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

LC.2 - Itinerarios formativos relacionados
coa titulación .

•

S 10 CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

LC.3 - Proceso de toma de decisións.•

S 10 CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

LC.4 - Proceso de procura de emprego no
sector de actividade.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de
emprego.

PE.1 - Técnicas e instrumentos de procura
de emprego.

•

S 5 CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título.

LC.5 - Definición e análise do sector
profesional do título.

•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5Autoanálise persoal e
profesional. - Descrición do
conepto de auntoanálise.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

TO.1 - Coñecemento dos
propios intereses e das
propias capacidades
formativo-profesionais.

•

0,5Formación permanente. -
Definición e tipos de
formación permanente.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

LC.1 - Importancia da
formación permanente
para a traxectoria laboral
e profesional das
persoas coa titulación.

•

0,5Oportunidades de emprego
e aprendizaxe en Europa. -
Movemento de
traballadores e estudantes
en Europa.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

TO.2 - Oportunidades de
aprendizaxe e emprego
en Europa.

•

1,0Itinerarios formativos
relacionados coa titulación.
- Coñecemento dos
itinerarios formativos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Pc con acceso a
internet.

•

Libro de texto.•

TO.3 - Definición e
análise do sector
profesional do título de
técnico.

•

0,5Determinación dos
requerimentos para o perfil
do título. - Determinación
das competencias e
capacidades requeridas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

LC.2 - Itinerarios
formativos relacionados
coa titulación .

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5Deseño do itinerario propio.
- Coñecemento do proceso
de toma de decisións.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

LC.3 - Proceso de toma
de decisións.

•

1,0Fontes de información
sobre o emprego. -
Identificación das principais
fontes de emprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

LC.4 - Proceso de
procura de emprego no
sector de actividade.

•

1,0Instrumentos de procura de
emprego. - Coñecemento
das técnicas e instrumentos
de procura de emprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

PE.1 - Técnicas e
instrumentos de procura
de emprego.

•

0,5O autoemprego. - Definición
das formas de
autoemprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pc con acceso a
internet.

•

LC.5 - Definición e
análise do sector
profesional do título.

•

6,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Equipos de Traballo. Conflictos na Empresa. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. SI

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Equipo de traballo. 1,011.1 Identificar os equipos de traballo e as súas vantaxes.

Condicións para que un eqiupo de traballo sexa eficaz. 1,022.1 Coñecer e valorar as características dun eqiupo eficaz.

Actitudes máis habituais nos compoñentes do equipo. 0,533.1 Coñecer e valorar a importancia da actitude.

A comunicación no equipo de traballo. 1,044.1 Coñecer e valorar as técnicas de comunicación.

Métodos para a resolución de conflictos. 1,055.1 Coñecer os métodos de resolución de conflictos

Caso práctico- dinámica 1,066.1 Coñecer o proceso de consenso na toma de decisións e valoralo.

Conflictos laborais. 0,577.1 Definir os conflictos colectivos.

6.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil
de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados, e valoráronse as súas
vantaxes sobre o traballo individual.

PE.1 - Diferenciación entre grupo e equipo.•

S 20 CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos
ineficaces.

PE.2 - Eqiupos de traballo eficaces e
eficientes.

•

S 10 CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo.

TO.1 - Participación no equipo de traballo:
desempeño de papeis , comunicación e
responsabilidades.

•

S 10 CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo
para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

LC.1 - Dinámicas de grupo.•

S 20 CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo
do equipo de traballo.

PE.3 - Técnicas para a resolución e
superación do conflicto.

•

S 5 CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo.

TO.2 - Valoración das vantaxes e os
inconvenientes do traballo en eqiupo.

•

S 5 CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

LC.2 - Valoración das vantaxes e os
inconvenientes do traballo en eqiupo.

•

S 10  CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. PE.4 - Conceptos e tipos de conflictos.•
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100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados, segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

  Conflitos colectivos.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O Equipo de traballo. -
Diferenciación entre eqiupo
e grupo. Vantaxes do
eqiupo no sector.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.1 - Diferenciación
entre grupo e equipo.

•

1,0Condicións para que un
eqiupo de traballo sexa
eficaz. - Identificación dun
eqiupo eficaz.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.2 - Eqiupos de
traballo eficaces e
eficientes.

•

0,5Actitudes máis habituais
nos compoñentes do
equipo. - Identificación das
tres actitudes máis
importantes.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

TO.1 - Participación no
equipo de traballo:
desempeño de papeis ,
comunicación e
responsabilidades.

•

1,0A comunicación no equipo
de traballo. - Identificación
dos elementos , barreiras e
estratexias de
comunicación.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Pcs con acceso a
internet

•

LC.1 - Dinámicas de
grupo.

•

1,0Métodos para a resolución
de conflictos. -
Determinación dos
procedementos de
resolución dos conflictos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.3 - Técnicas para a
resolución e superación
do conflicto.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Caso práctico- dinámica -
Coñecemento do proceso
de toma de decisións.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

LC.2 - Valoración das
vantaxes e os
inconvenientes do
traballo en eqiupo.

•

TO.2 - Valoración das
vantaxes e os
inconvenientes do
traballo en eqiupo.

•

0,5Conflictos laborais. -
Definición dos tipos de
conflictos e formas de
solución.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

PCs con acceso a
internet.

•

PE.4 - Conceptos e tipos
de conflictos.

•

6,0TOTAL
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Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Formación e Orientación Laboral (FOL) evidenciarán a consecución de todos os

resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade, dado que

se trata de ensinanzas presenciais, o alumno/a deberá asistir regularmente ás actividades programadas, considerándose perda de avaliación

continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo, de conformidade coa  Orde do 12 de xullo de 2011(DOG nº136/2011 do

15 de xullo)

MINIMOS ESIXIGLES para este módulo son:

 SON OS ESTABLECIDOS EN CADA UNIDADE

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

CRITERIOS CALIFICACION: Para superar positivamente o módulo profesional aplicaranse os seguintes criterios de cualificación.-

1. Notas trimestrais de avaliación

A nota de cada avaliación será númerica, entre un e dez, sen decimais, polo que será redondeada ao enteiro máis próximo por defecto ou por

exceso tendo en conta os seguintes criterios: se o primeiro decimal é inferior a 5, a nota redondearase á baixa e se é igual ou superior a 5,

redondearase á alza. A nota calcularase en base a suma de 3 conceptos:

A. Probas escritas: representan o 80% da nota trimestral. Para aplicar esta porcentaxe teránse en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo: test, (tendo en conta que neste tipo de probas as respostas negativas  poderán restar ata o 50% do valor de unha correcta), preguntas

breves, casos prácticos, etc.. Recolleranse todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter

varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Non se farán medias con notas

inferiores a 4 e é preciso que a nota media obtida neste apartado sexa igual o superior a 5 para poder superar o módulo

B.-As actividades, traballos , casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar procedementos; traballos individuais e

de grupo nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Formarán parte tamén da cualificación a

presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da avaliación de actitudes).  A presentación axeitada

dos distintos materiais solicitados, a participación con comentarios na aula e o traballo en equipo dos alumnos/as

C.- Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as,

receptividade, así como a iniciativa, o interese,, a uniformidade e coidado da imaxe persoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos

criterios de avaliación do módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Estes últimos apartados suporán un 20% da cualificación final do módulo.Considerárase superado o módulo cando a media ponderada de

contidos, procedementos e actitudes sexa igual ou superior a 5 puntos.

NOTA: para ter en conta os apartados B e C (actividades e actitude) é necesario que a media aritmética dos exames sexa igual ou superior a 4. En

caso de que a nota media esté entre 4 e 4,9 a nota de avaliación será de 5 si en cada un dos apartados correspondentes ás actividades e á

actitude o alumno acadou, como mínimo, 0,5 puntos. En caso contrario, o alumno estará suspenso.

2. Nota final do módulo

A nota final será a media das tres notas trimestrais de avaliación, modificadas en función das notas obtidas nas partes recuperadas, e sendo

necesario ter aprobadas cada unha delas para o cálculo da media.

ALUMNOS DE 2º CO MÓDULO DE FOL PENDENTE.

Antes da proposta da FCT en periodo ordinario, realizarán unha proba final dos contidos do módulo , sendo preciso acadar polo menos un 50% da

nota do exame excrito e entregar exercicios e tarefas encomendadas se é o caso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Levaránse a cabo no periodo oficlamente establecido para tal fin e poderán consistir só nun exame escrito ou nun exame escrito que se

complemente coa entrega de actividades e traballos.

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

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levaráse a cabo:

 -Unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de preguntas teóricas a desenvolver,ou tipo test. Nas que as respostas negativas

poderán descontar ata o 50% do valor dunha correcta,  e  tamen poderan a compañarse de casos prácticos.

- Igualmente, poderá esixiráselles a presentación de traballos, similares aos que tiveron que presentar os seus compañeiros ao longo do curso.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas correctoras no caso contrario. Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con

resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán
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básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto ós contidos que integran o módulo ¿F.O.L.¿.  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A finalidade da educación é o desenvolvemento integral do alumnado. Isto supón atender non só ás capacidades cognitivas ou intelectuais dos

alumnos senón tamén ás súas capacidades afectivas, motoras, de relación interpersoal e de inserción e actuación social.

A formación ético-moral, xunto coa formación científica, debe posibilitar esa formación integral.

O carácter transversal fai referencia a diferentes aspectos:

Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser abordado dende a complementariedade.

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo, senón inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-

aprendizaxe.

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro.

Por outra banda, os temas transversais deben contribuír especialmente á educación en valores morais e cívicos do alumnado.

Son considerados temas transversais:

- Ecuación moral e cívica.

- Ecuación para a paz.

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os dous sexos.

- Educación ambiental.

- Educación para a saúde.

- Educación vial.

- Educación do consumidor.

- Educación para o desenvolvemento.
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- Educación para o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación.

Para tratar os temas transversais, tarefa complexa na Formación Profesional, o procedemento que se segue é o seguinte:

Determinar os temas transversais que, dunha forma natural e non forzada, aparecen nos obxectivos do módulo.

Definir os obxectivos específicos a lograr para cada un deles.

Indicar as unidades de traballo onde deben aplicarse.

Sinalar a metodoloxía a utilizar.

Indicar unha proposta de avaliación.

A finalidade da educación é o desenvolvemento integral do alumnado.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1º trimestre. Curso queimaduras no sector eléctrico.  Decembro. Luns tarde

No centro educativo.

¿2º trimestre.  Marzo día completo

Empresa Endesa.

 Ponferrada

¿3º trimestre.  Maio día completo

Xulgado do Social

Ourense
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