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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo    

Código da 
familia 

profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE Electricidade e 
electrónica 

CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos CS Adultos 
distancia 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0559 Formación e Orientación Laboral  5 107 107 

Profesorado asignado ao módulo Carmen Fiaño Ronquete 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis 

Este módulo foi impartido durante os dous  primeiros trimestres do curso polo que na data de 
declaración do estado de alarma xa  estaba rematado. Só queda por facer as actividades de 
recuperación e o exame final para aqueles que optaron por non seguir regularmente o 
módulo 

Os criterios de cualificación empregados foron os seguintes: 

Houbo tres avaliacións. 

A cualificación en cada avaliación veu dada polos seguintes elementos: 

1º Participación nos foros de cada unidade didáctica, respondendo a dúbidas dos 
compañeiros/as, cuestións propostas polo profesor/a e/ou aportando opinións sobre 
temas tratados nas correspondentes unidades didácticas 

Valorouse a pertinencia das intervencións, a elaboración de ideas propias, a actitude 
positiva, o interese, a colaboración cos compañeiros/as, o respecto ás regras 
sociocomunicativas e ás opinións das outras persoas, etc. 

A nota da participación nos foros supuso un 10% da nota da avaliación e  a non 
participación  un 0 neste apartado. 

2º Tarefas en liña correspondentes ás unidades didácticas, entregadas en forma e 
prazo. 

O alumnado realizou tres tarefas en liña. 

Estas  tarefas  tiñan que ser entregadas seguindo as instrucións, respectando as 
normas e os prazos establecidos. Fóra de prazo non se admitiu  a entrega das tarefas. 

A nota das tarefas supuso un 20% da nota . O feito de non enviar as tarefas levou a un 
cero neste apartado da nota. 
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3º Exames de carácter presencial e obrigatorio. Consistiron nun cuestionario con 
afirmacións para identificar se eran verdadeiras ou falsas ou/e preguntas test con 
escolla da alternativa correcta ou preguntas con respostas breves e, no seu caso, casos 
prácticos similares aos traballados en cada unidade didáctica.  Incorporaron nalgún 
caso, contidos desenvolvidos nas sesións presenciais.  

Estes exames tiveron carácter obrigatorio e realizáronse no centro docente nas datas 
indicadas. 

A nota dos exames  supuso un 70% da nota da avaliación. A ausencia a estas probas 
levou a un cero neste apartado. 

Deste xeito, a cualificación de cada avaliación veu dada por: 

- 1ª avaliación: 70% da nota do primeiro exame + 20% da nota da 1ª tarefa + 10% da 
nota dos foros (udes. 10,5,6) 

- 2ª avaliación: 70% da nota do segundo exame + 20% da nota da 2ª tarefa + 10% da 
nota dos foros (udes. 7,8,9) 

-3ª avaliación: 70% da nota do terceiro exame + 20% da nota da 3ª tarefa + 10% da 
nota dos foros (udes. 1,2,34) 

A cualificación foi numérica, entre 1 e 10, con 2 decimais. 

A avaliación superouse cando o alumnado obtivo un mínimo de 5 puntos aplicándose os 
tres elementos de avaliación mencionados nos parágrafos anteriores, en cada unha das 
avaliacións do curso. 

O alumnado que non acadou o 5  nalgunha avaliación deberá recuperala/s e será 
cualificado atendendo ao establecido na epígrafe Procedemento para definir as 
actividades de recuperación. 

 

Nota final do módulo 

Con estes criterios, a cualificación final do módulo virá dada pola media aritmética de 
cada unha das avaliacións, sempre que todas elas estean aprobadas (cando menos un 
5). Aproximarase os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por 
exceso (iguales ou superiores a 0,5) ou por defecto (inferiores a 0,5). En caso contrario 
a cualificación do módulo será como máximo 4 aínda que diferenciarase por unidades 
formativas. 

        Os mínimos exixibles son os seguintes: 

-Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

-Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade 
e á saúde das persoas traballadoras. 

-Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco 
laboral grave e inminente. 

-Identificaronse  os dereitos e deberes dos traballadores en materia de prevención de 
riscos laborais 
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-Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional do 
ciclo. 

-Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
contornos de traballo relacionados co perfil profesional do ciclo. 

-Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

-Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das 
persoas coa titulación de técnico superior en sistemas de telecomunicación e 
informáticos. 

-Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, 
relacionado co sector de actividade. 

-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. 

-Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 

-Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas. 

-Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

-Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector 
profesional da titulación. 

-Definiuse o contido  dun plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 
mediana empresa do sector de actividade do título. 

-Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

-Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, 
onde existan vítimas de diversa gravidade. 

-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. 

-Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito 
do traballo. 

-Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

-Analizáronse as principais modalidades de contratación  

-Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, 
en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título. 

-Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 

-Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 

-Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran 
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-Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do 
traballo. 

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

-Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da 
relación laboral. 

- Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social. 

- 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. 

-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. 

-Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional do 
ciclo. 

-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. 

-Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas 
coa titulación. 

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

-Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co 
título. 

-Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de 
técnico en instalacións eléctricas e automáticas, e valoráronse as súas vantaxes sobre 
o traballo individual. 

-Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos 
ineficaces. 

-Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do 
equipo de traballo. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

O alumnado que non acadou o 5 nalgunha avaliación e seguiu o módulo de forma 
regular, presentándose ás probas, enviando as tarefas e participando nos foros, poderá  
recuperalas mediante a realización dunha proba a través da plataforma moodle a 
celebrar en xuño. 

Este exame será valorado co 70% e a dita cifra  sumarase a nota dos traballos e dos 
foros obtida na avaliación ou avaliacións correspondentes tendo que obter cando 
menos un  5 para superar o módulo. 
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- O alumnado que non seguiu o curso de forma regular, é dicir, non se presentou aos 
exames, non enviou as tarefas e non participou nos foros, poderá presentarse a unha 
proba online final de carácter global que se celebrará en xuño. 

A nota final do módulo será a obtida nesta proba que se calificará sobre 10  tendo que 
acadar cando menos un 5 en cada unha das unidades formativas para aprobar o 
módulo, aínda que diferenciarase por unidades formativas. 

Aproximarase os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por 
exceso (iguales ou superiores a 0,5) ou por defecto (inferiores a 0,5) 

 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación consistirán nas tarefas propostas na Aula Virtual 
(Moodle) do curso. Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que deben 
ser recuperados polo alumnado, incluíndo os contidos obxecto destas actividades, 
segundo o estabelecido na seguinte táboa: 

Resultados da aprendizaxe / capacidades 
Actividades de recuperación previstas 

(actividades chave) 

UF1 

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigacións das 
persoas traballadoras e empresarias relacionados coa 

seguranza e saúde laboral. 

Repaso de contidos referentes a :  

• Conceptos básicos en materia de prevención. 

• Accidentes de traballo e enfermidades profesionais. 

• Obrigacións de persoas empresarias e traballadoras en materia de prevención. 

• Medidas de prevención e protección de riscos. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa 

actividade profesional, para o que analiza as 
condicións de traballo e os factores de risco máis 

habituais do sector de industrial relacionado cos 
procesos do sector. 

Repaso de contidos referentes a: 

• Clasificación de factores de risco e principais danos que xeran. 

RA3 - Participa na elaboración dun plano de 

prevención de riscos e identifica as responsabilidades 
de todos os axentes envolvidos. 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Os principios da acción preventiva. 

• As modalidades de organización da prevención nas empresas. 

• A participación das persoas traballadoras en materia de prevención. 

• O contido do plan de prevención 

 

RA4 - Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral. 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Medidas de prevención, de protección, EPI, primeiros socorros. 

UF2 

RA1 - Participa responsabelmente en equipas de 

traballo eficientes que contribúan á consecución dos 
obxectivos da organización. 

Repaso teórico e práctico de aspectos relacionados con: 

• Identificación e vantaxes dos equipas de traballo. 

• Características e fases dos equipas de traballo. 

• Técnicas de comunicación nos equipas de traballo. 

• Participación, dinámicas e avaliación nos equipas de traballo. 

• Características, causas, tipos e etapas dos equipas de traballo. 

• Procedementos de resolución de conflitos, en especial, a negociación. 
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Resultados da aprendizaxe / capacidades 
Actividades de recuperación previstas 

(actividades chave) 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigacións que se 

derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

Repaso teórico e práctico de: 

-Características do traballo regulado polo Dereito laboral 

-Fontes e principios do dereito laboral 

-Principais dereitos e deberes das persoas traballadoras 

-Interpretación do contido do contrato de traballo 

-Principais modalidades contractuais 

-Diferenciación entre conceptos salariais e non salariais 

-Elaboración dunha nómina 

-Principais aspectos relacionados coa xornada de traballo permisos de vacacións 

-Supostos teóricos e prácticos de modificación suspensión e extinción de 

contratos 

-Cálculo dun finiquito 

-Análise  dos aspectos fundamentais do convenio do sector 

-Órganos de representación das persoas traballadoras e Sindicatos 

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da 
seguranza social ante as continxencias cubertas e 

identifica as clases de prestacións. 

Repaso teórico-práctico dos seguintes contidos: 

• Estrutura do sistema de Seguranza Social. 

• Principais obrigacións do empresario en materia de Seguranza Social. 

• Casos prácticos de cálculo de cotas de cotización das persoas traballadoras e 
empresarias incluídas no réxime xeral da Seguranza Social. 

• Principais prestacións contributivas da Seguranza Social. 

• Casos prácticos de cálculo de prestacións por IT e desemprego. 

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional 
seleccionando alternativas de formación e 

oportunidades de emprego ao longo da vida. 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Proceso de procura de emprego por conta allea: auto coñecemento, deseño de 
itinerario, competencias e formación requiridas, fontes de emprego, técnicas e 
instrumentos de emprego, (carta, CV, etcétera) proxecto profesional. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Non procede na modalidade a distancia. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Este módulo rematouse antes da declaración do estado de alarma polo que durante o 
mesmo realízanse actividades co alumnado que ten que  recuperar algunha avaliación. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo 

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 pos-obrigatorio, non 
caben as adaptacións curriculares significativas, as adaptacións que se poden aplicar 
deben ser non significativas, xa que logo existen dúas situacións: 

• Necesidades sensoriais: utilizaranse elementos audiovisuais e dixitais, de acceso ao 
currículo, a través da Aula Virtual (Moodle) do curso e do correo electrónico. 
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• Diversidade de intereses e/ou ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de 
apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación, a través da Aula virtual (Moodle) 
do curso e do correo electrónico. 

No esencial, estas medidas consisten en fornecer a este alumnado, prácticas 
complementares ás previstas para o conxunto do grupo da aula co fin de facilitar que 
alcancen os resultados de aprendizaxe buscados. Nalgunha ocasión, cando se 
manifeste unha motivación para aprender adecuada mais aínda así non se alcancen os 
obxectivos programados, esa práctica non será complementar, senón substitutiva da 
prevista para o grupo. 
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