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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 

TMV Transporte e 
mantemento de 
vehículos 

CMTMV01 Carrozaría Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0261 Formación e Orientación Laboral 1º 3 107 107 

Profesorado asignado ao módulo JAVIER SOTO CID 

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: 

 Coñecéronse as características do traballo regulado polo Dereito Laboral. 

 Identificáronse as diversas fontes do Dereito Laboral para podelas consultar en caso 
de necesidade. 

 Interpretáronse os principios de aplicación do Dereito Laboral. 

 Recoñecéronse os dereitos e deberes dos traballadores, así como os deberes e 
potestades dos empresarios. 

 Identificáronse os elementos que caracterizan un contrato de traballo e sabelo aplicar 
de forma igualitaria e non discriminatoria. 

 Distinguíronse as principais modalidades de contratación laboral. 

 Identificáronse os límites estabelecidos na normativa respecto a xornada de traballo. 

 Diferenciáronse os tipos de descansos laborais. 

 Distinguíronse os diferentes conceptos que integran a retribución económica do 
traballo. 

 Identificouse o concepto e contía do salario mínimo. 

 Calculouse a liquidación de unha nómina sinxela. 

 Identificáronse as garantías do salario. 

 Diferenciouse a representación unitaria da representación sindical. 

 Identificouse a forma de elección e as garantías dos representantes dos traballadores. 

 Diferenciáronse as funcións dos sindicatos e das asociacións de empresarios. 

 Describíronse as partes dun convenio colectivo e o contido mínimo. 

 Delimitáronse os medios de presión dos traballadores e empresarios nun conflito 
colectivo. 

 Identificáronse as condicións da modificación do contrato de traballo e as opcións dos 
traballadores. 
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 Identificáronse as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo 

 Identificáronse as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo. 

 Calculouse a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia da 
extinción do contrato de traballo. 

 Diferenciáronse os diferentes réximes da Seguranza Social para coñecer as súas 
características. 

 Distinguíronse diferentes obrigacións de empresarios e traballadores respecto da 
Seguranza Social para o cumprimento adecuado da normativa vixente. 

 Identificáronse as bases de cotización e as cotas obreiras e empresariais co fin de 
liquidar os seguros sociais. 

 Identificáronse as diversas continxencias que cobre o sistema da Seguranza Social 
para poder acollernos a elas e recibir as prestacións correspondentes. 

 Determináronse as prestacións correspondentes ás diferentes continxencias 
protexidas pola Seguranza Social para poder acollernos cando se teña dereito a elas. 

 Recoñecéronse as posíbeis situacións legais de desemprego para poder ter dereito á 
prestación ou subsidio. 

 Determinouse a duración e a contía da prestación por desemprego a fin de poder 
aplicalas a casos concretos. 

 Identificáronse os elementos fundamentais do funcionamento dun grupo de traballo, 
así como a tipoloxía e as funcións dos seus compoñentes, co fin de ter un criterio para 
valorar as vantaxes do traballo en equipo. 

 Coñecéronse as formas de traballar en equipo, as dinámicas de grupo e as fases de 
desenvolvemento dun equipo de traballo para poder introducirse nun equipo de 
traballo. 

 Describíronse as diferentes opcións de resolución de conflitos que permitan adoptar 
as medidas correctoras adecuadas a cada caso. 

 Analizáronse a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividade co fin de 
aplicar técnicas de comunicación grupal. 

 Coñecéronse as tácticas, as pautas e as fases da negociación co fin de interaccionar 
coas partes que tratan de resolver un conflito. 

 Identificáronse os itinerarios formativos relacionados co título. 

 Coñeceuse o proceso de procura de emprego tanto como traballador por conta propia 
ou allea. 

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 
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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. 

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) 

UF2 

RA1 - Participa responsabelmente en equipas de 
traballo eficientes que contribúan á consecución dos 
obxectivos da organización. 

Repaso 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. 

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: 

 Supostos teóricos e prácticos de extinción de contratos. 

 Cálculo dun finiquito. 

 Organismos de representación das persoas traballadoras e sindicatos. 

 Partes dun convenio colectivo e o contido mínimo. 

 Medidas de presión dos traballadores e empresarios nun conflito colectivo. 

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

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 nove 
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. 

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


 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
Avenida Rosalía de Castro, 133 - Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Teléfono: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

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

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado polo 
programa Erasmus + 
da Unión Europea 

 

 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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