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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 

FP20 Química  C18S002 Química ambiental Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
xeral- 
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

CS0RCT Relacións no contorno do traballo 1º 2 55 55 

Profesorado asignado ao módulo Alejandro Vidal Vilas 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis 

Os criterios de cualificación utilizados seguindo as instrucións de 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, serán os seguintes: 

• Como estabelece o artigo 27.3 parágrafo segundo: “A valoración dos resultados 
derivados destes acordos e destas decisións constituirá o punto de partida na seguinte 
sesión de avaliación” e a instrución 6.9. das Directrices xerais das instrucións 
sinaladas no parágrafo anterior: “a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en 
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso”; tomaranse as cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións do curso. 

• Seguindo, tamén a instrución 6.9 das Directrices xerais das instrucións de 27 de abril 
de 2020, que estabelecen: “así como sobre as actividades de reforzo, recuperación 
ou ampliación de aprendizaxes realizadas desde a declaración do estado de alarma 
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado”, para alén das 
cualificacións das dúas primeiras avaliacións do curso, serán valorizadas as 
actividades de reforzo, recuperación e ampliación desenvolvidas durante o terceiro 
trimestre do curso. 

• O procedemento de cálculo da cualificación final para o alumnado que teña aprobadas 
a primeira e a segunda avaliación, a cualificación final do módulo será a maior 
puntuación dos seguintes resultados: 

▪ Media aritmética das cualificacións obtidas durante a primeira e a segunda 
avaliación, aproximando os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu 
redondeo por exceso (igual ou superior a 0,5) ou por defecto (inferior a 0,5), non 
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operando o redondeo por exceso no caso de cualificacións superiores a 4 e 
inferiores a 5, ao ser este o valor mínimo para atinxir o aprobado. 

▪ Media aritmética das cualificacións obtidas durante a primeira, a segunda 
avaliación e a cualificación das actividades de reforzo, recuperación e ampliación 
de aprendizaxes realizadas desde a declaración do estado de alarma, 
aproximando os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por 
exceso (igual ou superior a 0,5) ou por defecto (inferior a 0,5), non operando o 
redondeo por exceso no caso de cualificacións superiores a 4 e inferiores a 5, ao 
ser este o valor mínimo para atinxir o aprobado. 

▪ O alumnado que non teña aprobadas a primeira e ou a segunda avaliación será 
cualificado atendendo ao estabelecido na epígrafe Procedemento para definir as 
actividades de recuperación. 

O módulo estará superado cando a alumna ou o alumnado obteña un mínimo de 5 puntos, 
como resultado do procedemento de cálculo da cualificación final descrita anteriormente. 
En caso contrario a cualificación do módulo será como máximo 4. 

Os mínimos exixíbeis son os seguintes: 

• 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. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Aquel alumnado que non acadou unha cualificación de 5 nalgunha das dúas primeiras 
avaliacións, deberá recuperar as mesmas mediante a realización de actividades de 
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes propostas desde a declaración do 
estado de alarma ou unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a 
realización de probas presenciais. O profesorado comunicará o alumnado os mínimos 
exixíbeis, os criterios de avaliación e de cualificación e os procedementos para a 
avaliación, segundo as partes non superadas. 

O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior destas actividades, para 
poder aprobar o módulo. O procedemento de cálculo da cualificación final será a media 
aritmética da cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e 
a cualificación obtida das actividades desenvolvidas desde a declaración do estado de 
alarma ou proba realizada; ou a cualificación obtida destas actividades ou proba 
realizadas durante o último trimestre do curso, por non ter superada ningunha das dúas 
avaliacións previas. 
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Estas actividades ou proba tratarán dos contidos pendentes e terán como referencia os 
mínimos exixíbeis. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas na Aula Virtual (Moodle) 
do curso e no correo electrónico. 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) 

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

Repaso de contidos referentes a :  

• Sistemas de organización do traballo. 

• Estrutura organizativa da empresa e fases. 

• Eficacia e eficiencia da estrutura empresarial. 

• Representación gráfica da estrutura da empresa.. 

Describe as distintas vías e sentidos da comunicación no ámbito 
laboral que permitan recibir e emitir instrucións e información, así 
como intercambiar ideas, asignar tarefas e coordinar proxectos 

Repaso de contidos referentes a: 

• A comunicación na empresa: tipos, etapas e barreiras. 

Utiliza eficazmente os sistemas de información no medio laboral. Repaso de aspectos relacionados con: 

• A comunicación na empresa: redes de comunicación e control da información. 

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

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Teorías de motivación. 

• Factores e sistemas de motivación 

 Lidera un equipo de traballo adoptando o estilo máis apropiado en 
cada situación 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Teorías de liderado. 

Analiza 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 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Estilos de liderado 

• Delegación eficaz. 

• Políticas de liderado na empresa 

Conduce, modera e/ou participa en reunións colaborando 
activamente ou conseguindo a colaboración dos participantes. 

Repaso de contidos referentes a: 

• Tipos de reunións 

• Preparación, desenvolvemento e problemática das reunións 

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

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Características e funcionamento dos grupos 

• Técnicas de dinámicas de grupo 

Aplica o método adecuado para preparar unha negociación 
identificando as estratexias idóneas para a resolución de conflitos 
na empresa. 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Negociacións: Estilos e fases da negociación. 

 

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

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Factores que inflúen na toma de decisións. 

• Tipos de decisións 

• Fases do proceso decisorio 

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

Repaso de contidos referentes a: 

• Clases  e casuística nos conflitos 

• Formas de exteriorización 

• Solución de conflitos 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 
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Na esteira do espírito do Principio fundamental das Instrucións de 27 de abril que 
estabelece que “Todos os responsábeis das tarefas educativas … extremarán o seu 
coidado para apoiar os estudantes” e outros puntos das Directrices xerais, dando o 
alumnado con perda de dereito a avaliación continua a posibilidade de escoller entre a 
realización de actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
propostas ou unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de 
probas presenciais. Este alumnado deberá comunicar ao profesorado do módulo a 
escolla realizada mediante o modelo de solicitude posto á súa disposición na Aula Virtual 
do módulo ou por correo electrónico, antes de 15 de maio de 2020. De non comunicar 
esta escolla, entenderase que o alumnado opta pola realización dunha proba. 

A cualificación obtida pola realización das actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación de aprendizaxes propostas ou da proba representa 100 por cento da 
cualificación final do módulo. 

A proba abarcará todo o módulo e a nota resultante non diferenza entre diferentes 
unidades formativas. 

As actividades ou a proba tratarán dos contidos da totalidade do módulo e terán como 
referencia os criterios de avaliación exixíbeis. O contido da proba incluirá tanto preguntas 
teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica a partir de supostos 
prácticos. 

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

Estas medidas consisten en actividades de reforzo, repaso e ampliación de contidos e de 
aprendizaxes propostas mediante tarefas periódicas a través da Aula Virtual (Moodle) do 
curso e do correo electrónico. Estas tarefas estarán integradas en cada unha das 
unidades didácticas que fan parte da programación do módulo. 

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. 

• 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. 
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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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