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1- Identificación da programación 

1.1 Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15015767 CIFP Politécnico de Santaao SANTIAGO 2015-2016

1.2 Ciclo formativo

Código da
familia

profesional

Familia profesional Código do
ciclo formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

FP20
QUIMICA C18S002 Química ambiental CS P

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

CS0RCT Relacións no contorno de traballo 1º 2 55 55

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

1.4 Profesorado responsable

Elaboración DOLORES ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Impartición DOLORES ÁLVAREZ MARTÍNEZ.

2. Concreción do currículo en relación á súa 
adecuación ás características do ámbito produtivo

O módulo profesional de Relacións no Contorno de Traballo configurábase como módulo transversal en numerosos Ciclos Formativos de Forma-
ción Profesional Específica tanto de grao medio como de grao superior, na LOXSE. 
No que sigue expoñeremos os seus obxectivos e demais aspectos sen ter en conta que é un módulo en extinción; sen embargo, teremos en conta 
que boa parte dos obxectivos, capacidades e contidos foron reabsorbidos dentro do módulo de FOL. Nese sentido, daremos máis peso as unida-
des relativas a conflito e negociación, por ser parte integral do currículo de FOL na LOE.
O seu obxectivo final é formar profesionais que, ademais da competencia técnica específica, posúan unha formación persoal humana que lles per-
mita desenvolverse e relacionarse adecuadamente no seu traballo xa que o mundo laboral está esixindo aos traballadores o uso de técnicas que 
permitan dominar habilidades sociais como a comunicación, a negociación, a toma de decisións ou a solución de conflitos, entre outras.
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Que esto é así pódese ver se temos en conta as capacidades terminais:
 Describi-las distintas vías e sentidos da comunicación no ámbito laboral que permitan recibir e emitir instruccións e información, así

como intercambiar ideas, asignar tarefas e coordinar proxectos.
 Utilizar eficazmente os sistemas de información no medio laboral.
 Analiza-los conflitos que se orixinen no contorno de traballo e darlles resposta mediante a negociación e participación de tódolos mem-

bros do grupo.
 Aplica-lo método adecuado para preparar unha negociación identificando as estratexias idóneas para a resolución de conflictos na em-

presa.
 Identificalos aspectos que caracterizan o proceso de toma de decisións respectando e tendo en conta as opinións dos demais.
 Liderar un equipo de traballo adoptando o estilo máis apropiado en cada situación.
 Analizar comparativamente as funcións de dirección ou mando e as de liderado tendo en conta o tipo de autoridade que se exerce e a

responsabilidade que entrañan as tarefas e compromisos asumidos.
 Conducir, moderar e/ou participar en reunións colaborando activamente ou conseguindo a colaboración dos participantes.
 Describi-las teorías e principios que sustentan a dinámica de grupos así como as vantaxes do traballo en grupo fronte ó traballo indivi -

dual.
  Impulsa-lo proceso de motivación no contorno laboral, facilitando a mellora no ambiente de traballo e o compromiso das persoas cos

obxectivos da empresa.
 Dinamiza-los factores que favorecen a motivación no traballo e en especial as políticas xerais de empresa sobre recursos humanos.

Todas estas capacidades son ,como é evidente, necesarias en calesquera ámbito produtivo, e en calqueira empresa en particular.

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

Resultados de aprendizaxe (*) UD Título Descrición Duración
(sesións)

UF1 UF2 UFn

RA1 RA2 RAi RA1 RA2 RAj RA1 RA2 RAk

1 1. A organización e a confi-
guración do traballo 

A empresa: concepto, ob-
xectivos, funcións básicas e 
estrutura organizativa.

6

2 2. A comunicación na em-
presa 

A  comunicación no contorno
laboral: tipos e técnicas. 
Dinámicas e barreiras en a 
comunicación. Estruturas da 
comunicación

8

3 3. A motivación laboral A motivación no contorno la-
boral: concepto, teorías. 
Técnicas e metodoloxía da 
avaliación das técnicas .

8

4 4. Dirección e liderado A dirección empresarial: con-
cepto,funcións,mandos inter-
medios. O liderado : carac-
terísticas. Estilos da direc-
ción. Teorías do liderado.

8

                         CIFP Politécnico de Santiago
                           r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

                                A Coruña  –  15706. Tfno: 981522062,  Fax:
981520133

            cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
                          http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Modelo: MD85PRO01 Programación de módulo. Data 01/09/2017. Versión 1

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


                                                                  

5 5. Equipos de traballo Características e funcións. 
Vantaxes e inconvenien-
tes.Tipos, fases e técnicas 
para traballar en equipo.

6

6 6. Fundamento e contido da 
negociación 

Elementos da negociación. 
Tipos e fases. Técnicas e 
estratexias. A negociación 
eficaz. 

7

7 7. O proceso de toma de de-
cisións 

 A necesidade de tomar de-
cisións. Tipos, elementos e 
etapas na toma de deci-
sións.

6

8 8. Os conflitos na empresa Definición e causas. Tipos. 
Procesos e métodos para  a 
resolucións

6

TOTAL 55

(*) Só no caso de módulos profesionais ao abeiro da LOE 

1. Unidades didácticas

1.1 Unidade didáctica 1. Título: A organización do traballo e os 
novos entornos emerxentes.

1.1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

1 UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN DO TRABALLO E OS NOVOS ENTORNOS EMERXENTES 6 H

1.1.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Definir, no marco dun tipo concreto de organización laboral, as normas de funcionamento, tanto colectivas como indivi -
duais, dun equipo de persoas para conseguir a participación activa dos seus membros.

S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración

(sesións)

 Familiarizar ao alumnado co concepto de empresa, os seus
obxectivos e as súas funcións básicas.

1 A1. Exposición e debate acerca do papel da empre-
sa,  das formas de organización do traballo e dos

3
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2

cambios derivados do desenrolo das Tic’s

A2. Tipos de empresa e organización do traballo no
cine: “un lugar en el mundo” e “tempos modernos”.

               3

 Descubrir a importancia da organización nun grupo de per-
soas.

 Analizar os principais sistemas organizativos das empre-
sas, as súas aplicacións e as súas vantaxes.

 Identificar os principais criterios que hai que ter en conta 
para establecer os sistemas de organización.

1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación  da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Recoñecer as diferentes variables que interveñen na  estrutura organiza-
tiva das empresas.

 Traballos feitos na aula e
na casa.(A)

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

N A: 20%
B: 10%
C: 70%

 Distinguir os distintos tipos de organización empresarial e a súa configu-
ración gráfica.

N

 Valorar a incidencia da organización formal e informal na empresa, así 
como a súa cultura propia.

N

1.1.1 Contidos
Contidos

 A persoa integrada nunha organización chamada empresa.

 A cultura das empresas.

 Evolución dos sistemas de organización do traballo.

 O deseño da estrutura da empresa como proceso e as súas fases.

 Eficacia e eficiencia da estrutura empresarial.

 Elementos que actúan no proceso organizativo.

 Representación gráfica da estrutura da empresa.

 Organización formal e informal dos grupos humanos.

 A estrutura da organización ante os cambios.

1.1.1
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1.1.2
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1.2 Unidade didáctica 2. Título: A comunicación na empresa

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

2 UNIDADE 2. A COMUNICACIÓN NA EMPRESA 8 H

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Describi-las distintas vías e sentidos da comunicación no ámbito laboral que permitan recibir e emitir instruccións e infor-
mación, así como intercambiar ideas, asignar tarefas e coordinar proxectos.

S

 Utilizar eficazmente os sistemas de información no medio laboral. S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar as barreiras que dificultan o proceso de comuni-
cación do alumno.

1

2

3

4

5

A1.  Idfentificación  do  proceso  comunicativo,  das
barreiras a comunicación e os elementos facilitado-
res
A2. Elaborar un documento escrito tras la identifica-
ción del receptor y la importancia del mensaje.

A3.  Práctica da comunicación xestual efectiva: pro-
xección dunha entrevista de traballo.

A4.  “Los  chicos del  coro”.  Película  proposta  para
tratar a comunicación e escóita activa

A5. “Las luces de la ciudad”. Película para tratar o
tema da comunicación non verbal

2

 Seleccionar os aspectos que facilitan o proceso de comuni-
cación a cada alumna/ou.

1

 Coñecer os elementos habituais que se utilizan no proceso
da comunicación, así como os tipos de comunicación habi-
tuais nas empresas e as súas redes.

2

 Percibir  as características esenciais  da comunicación non
verbal.

1.5

1.5
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1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da con-
secución dos obxectivos por parte do alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Identificar o tipo de proceso comunicativo utilizado nunha mensaxe e as
distintas  estratexias  empregadas  para conseguir  unha  boa  comunica-
ción.

 Traballos  feitos  na  aula
e na casa

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C) 

S A: 20%
B: 10%
C: 70%

 Distinguir  unha  boa  comunicación  que  conteña  unha  mensaxe  nítido
doutra con camiños diverxentes que desfiguren ou distorsionen o obxec-
tivo principal da transmisión.

 Deducir as alteracións producidas na comunicación dunha mensaxe no
que existedistorsión entre o emitido e o percibido 

S

 Analizar  e  valorar  as  diferenzas  que  dificultan  a  comprensión  dunha
mensaxe

1.1.1 Contidos

Contidos

 A comunicación na empresa

 • Tipos de comunicación.

 • Etapas dun proceso de comunicación.

 • Canles e redes de comunicación.

 • Dificultades e barreiras na comunicación.

 • Recursos para manipula-los datos da percepción.

 • Comunicación na empresa.

 • Control da información

                         CIFP Politécnico de Santiago
                           r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

                                A Coruña  –  15706. Tfno: 981522062,  Fax:
981520133

            cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
                          http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Modelo: MD85PRO01 Programación de módulo. Data 01/09/2017. Versión 1

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


                                                                  

                         CIFP Politécnico de Santiago
                           r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

                                A Coruña  –  15706. Tfno: 981522062,  Fax:
981520133

            cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
                          http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Modelo: MD85PRO01 Programación de módulo. Data 01/09/2017. Versión 1

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


                                                                  

1.1.1
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1.2 Unidade didáctica 3. Título: A motivación laboral

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

3 3. A motivación laboral 8 H

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Impulsa-lo proceso de motivación no contorno laboral, facilitando a mellora no ambiente de traballo e o compromiso das
persoas cos obxectivos da empresa..

S

 Dinamiza-los factores que favorecen a motivación no traballo e en especial as políticas xerais de empresa sobre recursos
humanos.

S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coñecer a importancia da motivación no mundo laboral. 1

2

3

A1.  Exposición  das  principais  teorías  da  motiva-
ción,  diferenciando  un  liderazgo  motivador  dunha
dirección burocrática

3

Interpretar as principais teorías da motivación, diferenciando as
teorías motivacionais de contido e de proceso.

A2. Discusión en grupo de notas de prensa referi-
das a desmotivación laboral e a dirección burocráti-
ca vs motivadora. Discusión en grupo: qué motiva a
cada ún..

1 

Valorar a importancia das diferenzas individuais no aspecto 
motivacional.

A3. Sondar a rede relacionando formación-motiva-
ción e carreira profesional. Posta en común dos re-
sultados.

1

Aplicar as técnicas de motivación na contorna laboral. A4.  “La tapadera”.  Película proposta  para tratar  a
motivación dos traballadores

1.5

Concienciar ao alumno da importancia da formación como 
técnica de motivación.

A5.  “El  método”.  Película  proposta  para  tratar  as
técnicas de motivación laboral

1.5
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1.1.2 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da con-
secución dos obxectivos por parte do alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

Definir o concepto de motivación e a súa incidencia no mundo do traballo. Actividades e traballos feitos
na aula e na casa.

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

S A: 20%
B: 10%
C: 70%Coñecer as principais teorías sobre a motivación laboral. S

Aplicar distintas técnicas de motivación no ámbito empresarial. S

Relacionar a formación coa motivación laboral. S

1.1.1 Contidos

Contidos

 Motivación no contorno laboral

 • Concepto.

 • Principais teorías de motivación.

 • Factores motivacionais.

 • Sistemas de motivación no contorno laboral: programas de formación, políticas salariais.
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1.1.1

1.2 Unidade didáctica 4. Título: Dirección e liderado

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

4 4. Dirección e liderado 8
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1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Liderar un equipo de traballo adoptando o estilo máis apropiado en cada situación. S

 Analizar comparativamente as funcións de dirección ou mando e as de liderado tendo en conta o tipo de autoridade que
se exerce e a responsabilidade que entrañan as tarefas e compromisos asumidos.

S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Analizar as funcións básicas da dirección dentro do contex-
to global dunha empresa.

1

2

Exposición por parte do profesor das funcións bási-
cas da dirección, das principais teorías do liderazgo
e das características dunha dirección autoritaria en-
frontada a un liderazgo participativo..

3

 Adquirir hábitos de delegación para lograr unha maior efica-
cia no traballo e en beneficio da organización.

Caso práctico. Realizaciòn individual do test de es-
tilos directivos acordes ca teoría da dirección situa-
cional.

2

 Coñecer as teorías existentes acerca  do liderado. Caso práctico. Enquisa ao allumado para determi- 1.5
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3.

4

nar se o seu estilo e X ou Y (teoría de McGregor)

 Tomar conciencia dos efectos máis comúns dos diferentes 
estilos de mando

“Ghandi”. Película proposta
para tratar o liderado

1.5

1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Valorar a importancia da dirección na contorna de traballo.  Actividades  e  traballos
feitos na aula e na casa.

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

S

A: 20%
B: 10%
C: 70% Adquirir hábitos de delegación para lograr unha maior eficacia no traba-

llo e en beneficio da organización.

 Diferenciar estilos de dirección.

 Coñecer as teorías existentes acerca do liderado.

 Tomar conciencia dos efectos  máis comúns dos  diferentes  estilos de
mando.
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1.1.1 Contidos

Contidos

 Liderado

 • Características.

 • Teorías do liderado.

 • Estilos de dirección.

 • Supervisión do traballo.

 • Delegación eficaz.

 • Políticas de empresa.
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1.1.1

1.2 Unidade didáctica 5. Título: Equipos de traballo

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración
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5 5. Equipos de traballo 6 H

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Conducir, moderar e/ou participar en reunións colaborando activamente ou conseguindo a colaboración dos participan-
tes.

S

 Describi-las teorías e principios que sustentan a dinámica de grupos así como as vantaxes do traballo en grupo fronte ó
traballo individual.

S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar os principais elementos que configuran os grupos
de traballo na empresa e as súas formas de interacción.

1 A1.  Explicación  por  parte  do profesor  das  carac-
terísticas  e  funcións  dos  equipos  de  traballo  así
como os   principais  criteriso  de  clasificación  dos

2
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equipos de traballo.

 Relacionar  os  distintos  tipos  de equipos  de traballo  e as
súas finalidades.

2 A2. Discusión en clase sobre as experiencias per-
soais de traballo en equipo. Posta en común o tra-
verso da confección dunha táboa con vantaxes e
inconvintes.

1

 Valorar as vantaxes dos equipos de traballo fronte ao traba-
llo individual.

3 A3. Dinámica de grupo:  a clase dividida en dous
grupos realizará unha reunión de traballo para pre-
sentar  o  resultado  das  actividades  anteriores  ao
profesor.

1

 Identificar  os principais carácteres que teñen as reunións
de traballo.

4 A4. ¨Visionado de ”¿En qué piensan las mujeres?”.
Película proposta para tratar as reunións de traballo

2

1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Identificar os principais elementos que configuran os grupos de traballo
na empresa e das súas formas de interacción.

 Actividades  e  traballos
feitos na aula e na casa.

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-

A: 20%
B: 10%
C: 70%

 Relacionar os distintos tipos de equipos de traballo e as súas finalida-
des.
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tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

         S Valorar as vantaxes dos equipos de traballo fronte ao traballo individual.

 Analizar  os diversos tipos de reunións  que adoitan ser  frecuentes  no
mundo laboral.

 Desenvolver un plan para organizar unha reunión.

 Seleccionar diversas técnicas de traballo de grupos que poden aplicarse
ao desenvolvemento das reunións de traballo.

1.1.1 Contidos

Contidos

 Conducción e dirección de equipos de traballo

 • Características dos grupos.

 • Funcionamento dos grupos.

 • Técnicas de dinámica e dirección de grupos.

 • Tipos de reunións.

 • Preparación de reunións.

 • Desenvolvemento.

 • Problemas que presentan as reunións
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1.1.1
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1.2 Unidade didáctica 6. Título: Fundamento e contido da negociación

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

6 6. Fundamento e contido da negociación 7 H

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Aplica-lo método adecuado para preparar unha negociación identificando as estratexias idóneas para a resolución de
conflictos na empresa.

S

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Achegar  aos  alumnos  ás  principais  estratexias  utilizables
nos procesos de negociación.

1 A1.  Explicación por parte do profesor das distintas
estratexias e dos principais factores que influen nos
procesos de nego-ciación. Elaboración dun esque-
ma das distintas etapas do proceso..

3

 Analizar os suxeitos e as etapas dun proceso negociador. 2 A2. Caso práctico: a negociación colectiva das con-
dicións de traballo nunha pequena empresa.

2

 Lograr  que  o  alumnado  asimile  que  unha  negociación  é
parte  da vida normal  das  empresas,  xa que en ocasións
xorden conflitos que hai que solucionar.

3 A3.  Visionado  e posterior  debate  de “El  negocia-
dor”, película proposta para tratar a negociación

2

1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da con-
secución dos obxectivos por parte do alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Describir o proceso de negociación.  Actividades  e  traballos
feitos na aula e na casa.

 Observación  sistemática

A: 20%
B: 10%
C: 70% Identificar as variables obxecto de negociación, como serían as salariais,

de seguridade e hixiene, de produtividade ou tecnolóxicas.
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da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

SI
 Describir as posibles consecuencias e medidas que resultan da negocia-

ción.

1.1.1 Contidos

Contidos

 Negociación

 • Condicións.

 • Estilos de negociación.

 • Fases nunha negociación.
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1.1.1
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1.2 Unidade didáctica 7. Título: O proceso de toma de decisións

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

7 7. O proceso de toma de decisións 6

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Identifica-los aspectos que caracterizan o proceso de toma de decisións respectando e tendo en conta as opinións dos
demais.

N

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais
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1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Descubrir a importancia dos procesos de toma de decisións
e a súa gran influencia no mundo da empresa.

1 A1. Discusión en clase asándose en experiencias
persoais: a necesidade de tomar decisións.

1

 Aprender a relacionar as circunstancias e os factores máis
influentes na toma de decisións.

2 A2. Exposición polo profeso: principais tipos de de-
cisións;  elementos  que  inflúen  na  toma  de  deci-
sións;  :  etapas  da toma de decisións  e  aspectos
fundamentais das decisións empresariais.

2.5

 Identificar as principais fases polas que discorre un proceso
de toma de decisións e o contido de cada unha delas.

3 A3. Sondaxe na  rede na busca de vídeos centra-
dos no proceso de toma de decisións. Elaboración
dunha presentación audiovisual.

2.5

1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Identificar e clasificar os tipos de decisións que se poden utilizar ante
unha situación concreta.

 Actividades  e  traballos
feitos na aula e na casa.

A: 20%
B: 10%
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 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

SI
C: 70% Analizar as circunstancias nas que é necesario tomar unha decisión e

elixir a máis adecuada.

 Aplicar o método de procura dunha solución ou resposta.

 Respectar e ter en conta as opinións dos demais, aínda que sexan dis-
tintas ás propias

1.1.1 Contidos

Contidos

 Toma de decisións

 • Factores que inflúen na toma de decisións.

 • Fases do proceso decisorio.

 • Tipos de decisións.
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1.1.1

1.2 Unidade didáctica 8. Título: Os conflitos na empresa

1.2.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Título da UD Duración

8 8. Os conflitos na empresa 6 H

1.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N)

 Analiza-los conflictos que se orixinen no contorno de traballo e darlles resposta mediante a negociación e participación
de tódolos membros do grupo.

S

 Aplica-lo método adecuado para preparar unha negociación identificando as estratexias idóneas para a resolución de
conflictos na empresa..

N
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(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais

1.1.1 Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Descubrir aos estudantes a importancia de detectar os di-
versos conflitos que poden existir no medio laboral no que
se moven.

1 A1. Explicación polo profesor da relación dos confli-
tos de traballo ca motivación, produtividade e be-
nestar persoal;tipoloxía dos conflitos, con especial
referencia aos conflictos laborais e, dentro destes,
aos conflitos colectivos.

3

 Identificar  as  causas  que  orixinan  os  conflitos  no  ámbito
empresarial.

 Recoñecer as distintas etapas polas que transcorre un pro-
ceso de solución de conflitos.

2 A2. Estudio de caso: causa do conflito, etapas, re-
soluciòn.

1.5

 Aplicar o proceso de solución de conflitos a situacións con-
flitivas concretas e reais, ás que terán que dar resposta nun
curto prazo de tempo.

3 A3. Visionado de “El diabro se viste de Prada”, Pe-
lícula proposta para tratar a resolución de conflitos
Debate posterior

1.5
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1.1.1 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na
cualificación

 Identificar as causas que provocan conflitos no mundo laboral.  Actividades  e  traballos
feitos na aula e na casa.

 Observación  sistemática
da actitude e do compor-
tamento (B)

 Realización dunha proba
escrita sobre os contidos
da unidade (C)

SI

A: 20%
B: 10%
C: 70% Clasificar os diferentes tipos de conflitos que se poden orixinar na em-

presa.

 Identificar e aplicar a solución máis idónea ou adecuada para a solución
dun conflito.

 Aplicar o método de solución de conflitos.

1.1.1 Contidos

Contidos

 Conflictos

 • Clases.

 • Causas.

 • Formas de exteriorización.
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 • Solución de conflictos

1.1.1 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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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación

MÌNIMOS EXIXIBLES: consideramos que  o alumnado debe acadar as seguintes capacidades terminais:

-Identificar as características que definen os novos entornes da organización do traballo.
-Coñecer o proceso da comunicación e os tipos da comunicación na empresa.
-Recoñecer a importancia da motivación no traballo e a interpretación das principais teorías da motivación.
-Comprender e coñecer concepto e as teorías da dirección e do liderado dentro do contexto de tu traballo
-Identificar os elementos e a forma de interacción dos equipos de traballo.
-Distinguir os suxeitos e as etapas din proceso negociador e as súas estratexias.
-Coñecer os procesos da toma das decisión,e as  fases pola que discorre.
-identificar as causas que orixinan os conflitos no mundo laboral e as distintas etapas polas que transcorre a resolucións de elas.   

SISTEMA DE AVALIACIÓN:
A avaliación do progreso do alumnado farase por medio das actividades docentes cotidianas así como por medio de probas obxectivas de acordo
cos criterios específicos que se indican para cada bloque temático.
CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN:
 Actitude de cara ó módulo (10% da cualificación).
- Asistencia.
- Puntualidade.
- Actitude cara ós novos coñecementos.
- Esforzo.
- Actitude cara ó profesor/a.
- Actitude cos compañeiros e compañeiras.
As faltas de asistencia que superen o 10% do total das sesións do módulo provocarán a perda do dereito a avaliación continua, tendo dereito o
alumno a presentarse á proba extraordinaria que se avaliará de acordo cos criterios que se indican como de recuperación.
Valorarase igualmente a participación dos alumnos e alumnas nas actividades de clase (contestación a preguntas formuladas polo profesor/a, pla-
neamento de cuestións ou dúbidas, etc.).
No caso da modalidade a distancia, este 10 % refírese á actitude e participación nos foros e tamén nas clases presenciais (por suposto, no caso de
asistires pois , como é sabido, a asistência é totalmente voluntaria)

 Método de traballo (20% da cualificación):
- Participación nos traballos colectivos que procedan.
- Traballo individual.
A utilización da metodoloxía do caso implica a  resolución en clase de supostos prácticos propostos polo profesor/a e solucionados por medio de
grupos de traballo que deberán exponer as súas propostas de solución. Esté método permite o control do progreso do alumnado na comprensión
dos diferentes temas sendo ademais un bo instrumento complementario de avaliación.
No caso da modalidade a distancia, o anterior refírese a puntuación obtida na realización das tarefas existentes na plataforma platega para cada
unidade.

 Criterios conceptuais (70% da cualificación):
- Asimilación de conceptos e comprensión que se acreditará mediante probas obxectivas e presenciais.
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3. Procedemento para a recuperación das partes non
superadas

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación 

1. Recuperación de bloques temáticos:
Aqueles alumnos e alumnas que non acaden unha cualificación igual ou superior a 5 puntos no proceso de avaliación continua de cada bloque te -
mático deberán superar unha proba obxectiva do bloque ou bloques correspondentes que se realizará xuntamente coa proba extraordinaria do
módulo que se indica a continuación.
Con anterioridade á realización da proba extraordinaria realizaranse actividades de reforzo dos contidos de cada bloque coa utilización da metodo -
loxía de casos e a dinámica de grupos.
Está proba terá como referencia os contidos mínimos de cada un dos bloques temáticos e se avaliará de acordo cos criterios establecidos para a
avaliación das probas obxectivas.

2. Proba extraordinaria do módulo:
Deberán presentarse a esta proba, de carácter global, aqueles alumnos e alumnas que non acaden unha cualificación igual ou superior a 5 en nin-
gún dos bloques temáticos..

3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua

O xefe do  departamento  elaborará ao largo dos dous primeiros trimestres do curso 2014-2015 unha proposta de proba escrita cos seguintes crite -
rios: 
 Incluirá tanto preguntas teóricas (formato test), como  supostos prácticos. 
 Utilizarase  polo menos dous dos CA de cada un dos RA (4) que existen no MP. Isto implica ca proba terá polo menos 8 apartados.
 A proposta será debatida nas primeiras reunións do  terceiro trimestre e, unha vez aprobada cas oportunas correccións, será a proba que terán
que superar  os alumnos con perda do dereito a avaliación continua.
A data e hora da proba  se establecerá de acordo co  calendario xeral que estableza o  centro e será a mesma para todo o alumnado do departa -
mento nesa situación.
Cada  profesor encargarase da corrección do seu correspondente alumnado.

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

No referente ao seguimento da programación parécenos suficiente con utilizar os seguimentos que queda reflectidos nas follas de seguimento da
programación.
De tódolos xeitos, en todas as reunións mensuais do departamento, un punto obrigatorio da orde do día é a confirmación de que estes seguimen -
tos da aplicación están sendo realizados, así como o comentario de calquera incidencia no seguimento  da programación.

Para o caso do seguimento da avaliación da práctica docente, utilizarase o modelo de enquisa de satisfacción do labor docente (MD.82.CLI.03) que
lle pasa ao alumnado o titor de cada grupo. No caso de que esta  enquisa non acadara a puntuación mínima, o profesor implicado reunirase co
alumnado para tratar con máis profundidade aqueles items nos que o alumnado manifestara algunha disconformidade.
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5. Medidas de atención á diversidade

5.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nos centros nos que está implantado o sistema de calidade todas as equipas docentes realizan unha reunión ao inicio do curso para contrastar e
valorar a avaliación inicial feita polos titores. Dado que estamos falando de ensino non obrigatorio este procedemento parécenos suficiente.

Os membros do departamento decidimos que ,se o profesor o considera necesario en algún curso concreto, imos a adoptar como procedemento un
cuestionario que (sen ser modelo oficial) ven proposto na web de calidade:

 "15015767 - Cuestionario-Alumnado. Avaliación inicial"

5.2 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non 
responda globalmente aos obxectivos programados

O significado educativo da Atención á Diversidade pode concretarse nos seguintes puntos:
                a) Pártese da idea de que as persoas son diferentes e que xa que logo a escola debe axudar a cada un a desenvolver as súas aptitudes.
                b) A crenza de que a vida é unha carreira na que só uns poucos conseguen chegar ao final, fai que se intente eliminar a competitividade.
                c) Non se trata de educar na igualdade, senón ofrecer a todos as mesmas oportunidades para ser desiguais.

Todo iso está fundamentado nunha serie de principios básicos e fundamentais: 
 Principio de normalización: necesidade de que calquera alumno benefíciese, sempre que sexa posible, dos servizos educativos ordina-
rios.
 Principio de individualización: todo centro docente ten como tarefa primordial proporcionar a cada alumno a resposta que necesita en
cada momento para desenvolver de forma óptima as súas capacidades e as súas posibilidades reais.
Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade, é preciso analizar cada caso para aplicar a medida apropiada.
É preciso indicar que na formación profesional específica, ensino postobrigatoria, non caben as adaptacións curriculares significativas, as adapta -
cións que se poden aplicar deben ser non significativas, xa que logo existen dúas situacións:
 Necesidades sensoriais: utilizaranse elementos materiais, escritos,audiovisuais e informáticos, de acceso ao currículo. 
 Diversidade de intereses e/ou ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación,
estas actividades versan sobre o tema e débense desenvolver no aula.

No esencial,estas medidas consisten en proporcionar a este alumnado, prácticas complementarias as previstas para o conxunto do grupo da clase
co fin de facilitar que alcancen os RA buscados. Nalgunha  ocasión, cando se manifeste unha motivación para aprender adecuada pero aínda así
non se alcancen os obxectivos programados, esa práctica  non será complementaria, senón substitutiva da prevista para o grupo.
Para aqueles alumnos que durante o curso non superen as distintas avaliacións ou requiran algún reforzo, por observarse algún problema no
aprendizaxe:
 Se lles facilitarán actividades consistentes en exercicios prácticos, e cuestionarios para aclarar aqueles aspectos onde se detectaron
maiores deficiencias.
Se lle realizará unha proba escrita sobre os contidos da avaliación non superada.

                         CIFP Politécnico de Santiago
                           r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

                                A Coruña  –  15706. Tfno: 981522062,  Fax:
981520133

            cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
                          http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Modelo: MD85PRO01 Programación de módulo. Data 01/09/2017. Versión 1

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


                                                                  

6. Aspectos transversais

6.1 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, motrices, de relación interpersonal e de inserción e actuación social. 
A formación ético-moral xunto coa formación científica debe posibilitar esa formación integral.
A Lexislación educativa estableceu os currículos das distintas etapas educativas e neles os ensinos ou temas transversais que deben estar presen-
tes nas diferentes áreas.
O carácter transversal fai referencia a diferentes aspectos:

a) Os temas transversais abarcan contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser abordado desde a complementariedade.
b) Non poden suscitarse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo senón insertado na dinámica diaria do proceso de ensino-
aprendizaxe.
c) 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 sexos.
- Educación ambiental.
- Educación para a saúde. 
- Educación vial. 
- Educación do consumidor.
- Educación para o desenvolvemento.
- Educación para o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación.

Aínda que este modulo ten relación con todas as categorías de valores de carácter transversal, algúns deles e  máis doado integralos fluidamente
na programación, pois foman parte do propio currículo (nos obxectivos, nos criterios de avaliación e nos contidos).
Os obxectivos do módulo Relacións no contorno de traballo propician o tratamento dos seguintes temas transversais:

A. Educación moral e cívica.
B. Educación para a paz.
C. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos.
D. Educación ambiental.
E. Educación do consumidor.

                  F. Educación para o desenvolvemento.
                  G. Educación para o uso das novas tecnoloxías da informción e a comunicación.

                                A. Educación moral e cívica

Obxectivos
- Desenvolver de forma autónoma, racional e dialogante o sentido crítico. 
- Conseguir comportamentos coherentes cos principios e normas que persoalmente constrúan, respectando aquelas que a sociedade de modo de-
mocrático e buscando a xustiza e o benestar colectivo deuse.

Unidades de traballo onde deben aplicarse
1. A organización e a configuración do traballo 

                         CIFP Politécnico de Santiago
                           r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

                                A Coruña  –  15706. Tfno: 981522062,  Fax:
981520133

            cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
                          http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago

Modelo: MD85PRO01 Programación de módulo. Data 01/09/2017. Versión 1

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


                                                                  

2. A comunicación na empresa 
3. A motivación laboral 
4. Dirección e liderado 
5. Grupos de traballo 
6. Fundamento e contido da negociación 
8. Os conflitos na empresa 
Metodoloxía
Aplicación do método de comprensión crítica:
A comprensión crítica pretende recadar información sobre realidades concretas, entender toda a súa complexidade, valorala e comprometerse na
súa mellora. Inténtase fuxir de visións parciais ou simplistas buscando, seleccionando e contrastando informacións diversas. 
O que se pretende é que o alumnado fórmese un xuízo crítico sobre os conflitos de valores que se xeran, así como propostas de solución desde
unha perspectiva realista e de solidariedade.

Proposta de avaliación
Valoración da adopción por parte do alumnado de actitudes positivas ante a realidade social.

                                    B. Educación para a paz

Obxectivos
- Recoñecer e afrontar as situacións de conflito desde a reflexión serena sobre as súas causas, tomando decisións negociadas para solucionalas
dunha forma creativa, tolerante e non violenta. 
- Actuar na diversidade social e cultural cun espírito aberto, respectuoso e tolerante, recoñecendo a riqueza do diverso como elemento positivo que
nos suscita o reto permanente de superación persoal e social da nosa convivencia en harmonía. 

Unidades de traballo onde debe aplicarse
1. A organización e a configuración do traballo 
2. A comunicación na empresa 
4. Dirección e liderado 
5. Grupos de traballo 
6. Fundamento e contido da negociación 
8. Os conflitos na empresa 
Metodoloxía
Utilízanse os dilemas morais. A discusión de dilemas morais procura primeiro crear conflito, producir incerteza ou dúbida e logo axudar a restable -
cer o equilibrio nun nivel superior de xuízo moral.
Os dilemas morais son narracións que presentan un conflito de valor e que a través de preguntas inténtase chegar á mellor solución para o dilema.

Proposta de avaliación 
Valoración da adopción por parte do alumnado de actitudes positivas ante a realidade social. 

                C. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos

Obxectivos
- Incrementar a igualdade de oportunidades, superando a discriminación e fomentando a comunicación e a participación.

Unidades de traballo onde debe aplicarse
Todos no desenvolvemento diario da actividade académica.

Metodoloxía
- Diriximos co mesmo ton e léxico sen discriminar por ningún tipo de causa. 
- Propiciar grupos de traballo mixtos. 

Proposta de avaliación
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Valoración da adopción por parte do alumnado de actitudes positivas ante a realidade social. 

                                D. Educación ambiental

Obxectivos
- Tomar conciencia dos problemas medioambientales e responsabilizarse ca toma de medidas respecto diso.

Unidades de traballo onde debe aplicarse
1. A organización e a configuración do traballo 
Metodoloxía
Utilízanse os dilemas morais. A discusión de dilemas morais procura primeiro crear conflito, producir incerteza ou dúbida e logo axudar a restable -
cer o equilibrio nun nivel superior de xuízo moral.
Os dilemas morais son narracións que presentan un conflito de valor e que a través de preguntas inténtase chegar á mellor solución para o dilema.

Proposta de avaliación 
Valoración da adopción por parte do alumnado de actitudes positivas ante a realidade social. 

                                  E. Educación do consumidor
Obxectivos
- Tomar conciencia dos problemas do consumismo e responsabilizarse con tómaa de medidas respecto diso.
Unidades de traballo onde debe aplicarse
1. A organización e a configuración do traballo 
6. Fundamento e contido da negociación 
7. O proceso de toma de decisións 
8. Os conflitos na empresa 
Utilízanse os dilemas morais. A discusión de dilemas morais procura primeiro crear conflito, producir incerteza ou dúbida e logo axudar a restable -
cer o equilibrio nun nivel superior de xuízo moral.
Os dilemas morais son narracións que presentan un conflito de valor e que a través de preguntas inténtase chegar á mellor solución para o dilema.

                             F. Educación para o desenvolvemento

Obxectivos
- Tomar conciencia dos problemas derivados da crise económica e do papel fundamental que, na súa superación, xogaran o fomento do espíritu in-
novador e os novos entornos de organización do traballo
Unidades de traballo onde debe aplicarse:
1. A organización e a configuración do traballo 

                          G. Educación para o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación.
Unidades de traballo onde debe aplicarse
Todos no desenvolvemento diario da actividade académica.

Aplicación do método de comprensión crítica:
A comprensión crítica pretende recadar información sobre realidades concretas, entender toda a súa complexidade, valorala e comprometerse na
súa mellora. Inténtase fuxir de visións parciais ou simplistas buscando, seleccionando e contrastando informacións diversas. 
O que se pretende é que o alumnado fórmese un xuízo crítico sobre os conflitos de valores que se xeran, así como propostas de solución desde
unha perspectiva realista e de solidariedade.
Proposta de avaliación
Valoración da adopción por parte do alumnado de actitudes positivas ante a realidade social.
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6.2 Actividades complementarias e extraescolares

No noso centro existe un viveiro de empresas orientado ó alumnado. Coordinarémonos coa persona encargada da súa dinamización  para que, en
pequenos grupos, se lles explique a funcionalidade dos viveiros e se lles anime a iniciar unha experiencia emprendedora.
Tamén no concello existe un viveiro de empresas. No departamento valoraremos se é viable organizar unha visita para algún ciclo no que valore -
mos que é moi probable exista algún futuro emprendedor.
Procurarase tamén:
-Asistencia a un taller sobre comunicación empresarial. Trataranse de desenvolver as seguintes actividades
-Asistencia a unha charla impartida por un representante sindical  na que mostraran as estratexias e dificultades que se dan nas negociacións co-
lectivas
- Asistencia a un taller de busca de emprego onde se remarcarán a importancia dos distintos tipos de comunicación e a motivación para acadar un
emprego
Ademais do anterior, o departamento colaborará coas actividades do Departamento de Información e  Orientación Profesional  relacionadas con
este módulo, e máis concretamente, coas actividades organizadas pola Coordinación da área de  Emprendemento.

7. Avaliación Inicial

7.1 Cuestionario de avaliación inicial

10.1 CUESTIONARIO AVALIACIÓN INICIAL

Só en circunstancias concretas utilizaríamos unha avaliación distinta da do titor do curso. Nese caso, utilizaríamos o seguinte cuestionario do 
Sistema de Xestión de Calidade.
Cuestionario inicial do alumnado 
Ciclo formativo Ano académico Grupo

Esta información ten carácter reservado e será empregada polo profesorado titor coa finalidade de facilitar a axuda que precise o alumnado do 
grupo.
 A formalización dos recadros é, en todo caso, de carácter voluntario. É moi importante contestar con sinceridade.
Datos do/da alumno/a
Apelidos
Nome DNI / NIE
Data de nacemento
Enderezo durante o curso
(rúa, número, andar e letra)
Código postal e localidade Provincia Teléfono fixo Teléfono móbil Correo electrónico
Datos académicos

Estudos previos realizados 
Titulación máxima alcanzada
Data de finalización e centro
Cursos repetidos
Recibiches algunha vez apoio educativo ( adaptación ou diversificación curricular...) ?
O ciclo formativo que estás a cursar foi a túa primeira opción?
Acceso mediante proba?
Por que elixiches este ciclo formativo?
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Cales son as expectativas respecto aos estudos que vés de iniciar?
En que che gustaría traballarao rematares os teus estudos?
Que outra formación complementaria desexarías recibir?
Realizas outros estudos ou actividades fóra do CIFP? Si/non
En caso afirmativo, cales?
Gustaríache participar nas actividades do CIFP? Si/non
En  caso afirmativo, en cales?
Experiencia profesional
Posto de traballo
Duración da actividade Lugar (empresa e localidade)
Outras actividades desenvolvidas
Afeccións
Actividades de lecer
(lectura, deporte, cine, informática e novas tecnoloxías, etc.)
Participación en actividades colectivas 
(asociacións culturais, agrupacións deportivas, etc.)
Outra información que consideres oportuno achegar que poida influír nos teus estudos:

7.2 10.2 Cuestionario de coñecementos específicos

- CUESTIONARIO DE COÑECEMENTOS ESPECÍFICOS

Este cuestionario ten como único obxectivo coñecer a "cultura xeral" do alumno (coñecementos por medios de comunicación, lecturas propias,
derivados da súa experiencia laboral) no referente a coñecementos relacionados co módulo. Non se puntúa, pois, de cara a avaliación do módu-
lo.

PREGUNTAS

1.¿ Qué entendes por organización do traballo?

2-Sabrías explicar qué son os novos contornos emerxentes no mundo laboral.

3-¿ Crees  qué importante a comunicación na empresa?

4- Poderías dicir algún tipo de comunicación na empresa. Pon un exemplo.

5-Qué son e en que se deferencia: A dirección e  o liderado. Podes poñer un exemplo.

6- Coñeces e porías dicir algún personaxe que ti consideres líder.

7-¿ Gustade traballar mais só o en equipo? ¿ por qué ?

8-¿ Qué entendes por negociación no mundo do traballo?
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9-¿ Crees qué e importante  e necesario que o traballador participe na toma de decisións no seu traballo?

10-¿ Saberías  dicir algunha causa que orixina conflitos no mundo do traballo?

11- ¿Coñeces  algunhas solucións que se poden tomar  pra resolver os conflitos no traballo?

12-¿Crees que son bos os conflitos que se dan no traballo, o sempre son malos?  
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