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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución.

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de
formulación, nos ámbitos formais e non formais.

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos.

RA4 - Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na
intervención educativa na infancia.
RA5 - Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e das
cativas.

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a información sobre o contorno social, económico e cultural que é útil para a intervención.

CA1.2 Analizouse a lexislación autonómica, estatal e europea en relación aos servizos educativos de atención á infancia.

CA1.3 Analizouse a lexislación sobre normalización lingüística.

CA1.4 Identificáronse propostas de educación infantil propias da realidade galega.

CA1.5 Comparáronse os tipos de centros e programas de educación formal e non formal.

CA1.6 Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil.

CA1.7 Describíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha institución de educación non formal.

CA1.8 Valorouse a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa.

CA1.9 Utilizáronse novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

CA1.10 Amosouse iniciativa e disposición ante novas situacións da profesión.

CA2.1 Identificáronse os elementos dun currículo.

CA2.2 Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal.

CA2.3 Analizáronse os elementos do currículo de educación infantil.

CA2.4 Describíronse as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil.

CA2.5 Identificáronse os niveis de concreción curricular.

CA2.6 Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto.

CA2.7 Comparáronse documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Seleccionáronse obxectivos e contidos partindo do marco curricular, do plan ou do programa, así como das características dos cativos e das
cativas, para conseguir o desenvolvemento das súas capacidades individuais.

CA2.9 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención educativa.

CA3.1 Identificáronse os modelos didácticos específicos da educación infantil.

CA3.2 Interpretáronse os fundamentos dos modelos de atención á infancia.

CA3.3 Analizáronse os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil.

CA3.4 Comparáronse experiencias educativas salientables para definir a propia intervención educativa.

CA3.5 Integráronse os temas transversais na elaboración de unidades didácticas.

CA3.6 Seleccionáronse criterios metodolóxicos conforme os obxectivos da institución, o marco curricular, e as necesidades e os intereses dos cativos e
das cativas.

CA3.7 Deseñáronse as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como a
información obtida.

CA3.8 Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

CA4.1 Identificáronse os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa.

CA4.2 Describiuse a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal.

CA4.3 Definiuse a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico.

CA4.4 Recoñeceuse e valorouse a necesidade de organizar as tarefas.

CA4.5 Analizáronse os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista.

CA4.6 Analizáronse os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e comprobouse o cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as
condicións de accesibilidade.

CA4.7 Seleccionáronse materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos.

CA4.8 Establecéronse os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso,
as necesidades educativas especiais.

CA4.9 Responsabilizouse da importancia de xerar contornos seguros.

CA5.1 Relacionáronse as actividades cos obxectivos, os contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais dos cativos e das cativas.

CA5.2 Integráronse os temas transversais nas actividades programadas.

CA5.3 Deseñáronse actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

CA5.4 Identificáronse dificultades e propuxéronse solucións viables.

CA5.5 Elaboráronse adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos grupos
destinatarios.

CA5.6 Analizáronse adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais.

CA5.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación.

CA6.1 Identificáronse os modelos de avaliación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Definíronse as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención.

CA6.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención.

CA6.4 Deseñáronse as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e os procedementos establecidos dentro do marco curricular, no caso da
educación formal, e do plan ou programa, no caso da educación non formal.

CA6.5 Establecéronse indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios
metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuac

CA6.6 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

CA6.7 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

CA6.8 Identificáronse os recursos para a formación permanente do persoal educador.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución.

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de
formulación, nos ámbitos formais e non formais.

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos.

RA4 - Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na
intervención educativa na infancia.
RA5 - Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e das
cativas.

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a información sobre o contorno social, económico e cultural que é útil para a intervención.

CA1.2 Analizouse a lexislación autonómica, estatal e europea en relación aos servizos educativos de atención á infancia.

CA1.3 Analizouse a lexislación sobre normalización lingüística.

CA1.4 Identificáronse propostas de educación infantil propias da realidade galega.

CA1.5 Comparáronse os tipos de centros e programas de educación formal e non formal.

CA1.6 Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil.

CA1.7 Describíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha institución de educación non formal.

CA1.8 Valorouse a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.9 Utilizáronse novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

CA1.10 Amosouse iniciativa e disposición ante novas situacións da profesión.

CA2.1 Identificáronse os elementos dun currículo.

CA2.2 Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal.

CA2.3 Analizáronse os elementos do currículo de educación infantil.

CA2.4 Describíronse as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil.

CA2.5 Identificáronse os niveis de concreción curricular.

CA2.6 Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto.

CA2.7 Comparáronse documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal.

CA2.8 Seleccionáronse obxectivos e contidos partindo do marco curricular, do plan ou do programa, así como das características dos cativos e das
cativas, para conseguir o desenvolvemento das súas capacidades individuais.

CA2.9 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención educativa.

CA3.1 Identificáronse os modelos didácticos específicos da educación infantil.

CA3.2 Interpretáronse os fundamentos dos modelos de atención á infancia.

CA3.3 Analizáronse os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil.

CA3.4 Comparáronse experiencias educativas salientables para definir a propia intervención educativa.

CA3.5 Integráronse os temas transversais na elaboración de unidades didácticas.

CA3.6 Seleccionáronse criterios metodolóxicos conforme os obxectivos da institución, o marco curricular, e as necesidades e os intereses dos cativos e
das cativas.

CA3.7 Deseñáronse as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como a
información obtida.

CA3.8 Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

CA4.1 Identificáronse os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa.

CA4.2 Describiuse a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal.

CA4.3 Definiuse a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico.

CA4.4 Recoñeceuse e valorouse a necesidade de organizar as tarefas.

CA4.5 Analizáronse os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista.

CA4.6 Analizáronse os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e comprobouse o cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as
condicións de accesibilidade.

CA4.7 Seleccionáronse materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos.

CA4.8 Establecéronse os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso,
as necesidades educativas especiais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.9 Responsabilizouse da importancia de xerar contornos seguros.

CA5.1 Relacionáronse as actividades cos obxectivos, os contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais dos cativos e das cativas.

CA5.2 Integráronse os temas transversais nas actividades programadas.

CA5.3 Deseñáronse actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

CA5.4 Identificáronse dificultades e propuxéronse solucións viables.

CA5.5 Elaboráronse adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos grupos
destinatarios.

CA5.6 Analizáronse adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais.

CA5.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación.

CA6.1 Identificáronse os modelos de avaliación.

CA6.2 Definíronse as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención.

CA6.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención.

CA6.4 Deseñáronse as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e os procedementos establecidos dentro do marco curricular, no caso da
educación formal, e do plan ou programa, no caso da educación non formal.

CA6.5 Establecéronse indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios
metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuac

CA6.6 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

CA6.7 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

CA6.8 Identificáronse os recursos para a formación permanente do persoal educador.

RA1. Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución.

¿ CA1.1. Identificouse a información sobre o contorno social, económico e cultural que é útil para a intervención.

¿ CA1.2. Analizouse a lexislación autonómica, estatal en relación aos servizos educativos de atención á infancia.

¿ CA1.3. Analizouse a lexislación sobre normalización lingüística.

¿ CA1.4. Identificáronse propostas de educación infantil propias da realidade galega.

¿ CA1.5. Comparáronse os tipos de centros e programas de educación formal e non formal.

¿ CA1.6. Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil.

¿ CA1.7. Describíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha institución de educación non formal.

¿ CA1.8. Valorouse a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa.

¿ CA1.10. Amosouse iniciativa e disposición ante novas situacións da profesión.

RA2. Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de

formulación, nos ámbitos formais e non formais.

¿ CA2.1. Identificáronse os elementos dun currículo.

¿ CA2.2. Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ CA2.3. Analizáronse os elementos do currículo de educación infantil.

¿ CA2.4. Describíronse as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil.

¿ CA2.5. Identificáronse os niveis de concreción curricular.

¿ CA2.6. Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto.

¿ CA2.7. Comparáronse documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal.

- CA2.8. Seleccionáronse obxectivos e contidos partindo do marco curricular, do plan ou do programa, así como das características dos cativos e

das cativas, para conseguir o desenvolvemento das súas capacidades individuais.

¿ CA2.9. Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención educativa.

RA3. Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos.

¿ CA3.1. Identificáronse os modelos didácticos específicos da educación infantil.

¿ CA3.2. Interpretáronse os fundamentos dos modelos de atención á infancia.

¿ CA3.3. Analizáronse os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil.

¿ CA3.4. Comparáronse experiencias educativas salientables para definir a propia intervención educativa.

¿ CA3.5. Integráronse os temas transversais na elaboración de unidades didácticas.

¿ CA3.6. Seleccionáronse criterios metodolóxicos conforme os obxectivos da institución, o marco curricular, e as necesidades e os intereses dos

cativos e das cativas.

¿ CA3.7. Deseñáronse as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como

a información obtida.

¿ CA3.8. Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

RA4. Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios

pedagóxicos na intervención educativa na infancia.

¿ CA4.1. Identificáronse os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa.

¿ CA4.2. Describiuse a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e

estatal.

¿ CA4.3. Definiuse a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico.

¿ CA4.4. Recoñeceuse e valorouse a necesidade de organizar as tarefas.

¿ CA4.5. Analizáronse os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista.

¿ CA4.6. Analizáronse os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e comprobouse o cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así

como as condicións de accesibilidade.

¿ CA4.7. Seleccionáronse materiais didácticos e didáctico - interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos.

¿ CA4.8. Establecéronse os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de

ser o caso, as necesidades educativas especiais.

¿ CA4.9. Responsabilizouse da importancia de xerar contornos seguros.

RA5. Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e

das cativas.

¿ CA5.1. Relacionáronse as actividades cos obxectivos, os contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais dos cativos e das cativas.

¿ CA5.2. Integráronse os temas transversais nas actividades programadas

CA5.3. Deseñáronse actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

¿ CA5.4. Identificáronse dificultades e propuxéronse solucións viables.

¿ CA5.5. Elaboráronse adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos

grupos destinatarios.

¿ CA5.6. Analizáronse adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais.

¿ CA5.7. Valorouse a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación.

RA6. Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos
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utilizados.

¿ CA5.1. Identificáronse os modelos de avaliación.

¿ CA5.2. Definíronse as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención.

¿ CA5.3. Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención.

¿ CA5.4. Deseñáronse as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e os procedementos establecidos dentro do marco curricular, no

caso da educación formal, e do plan ou programa, no caso da educación non formal.

¿ CA5.5. Establecéronse indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e

dos criterios metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuación dos espazos e

dos materiais empregados.

¿ CA5.6. Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

¿ CA5.7. Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

¿ CA5.8. Identificáronse os recursos para a formación permanente do persoal educador.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre criterios mínimos  de avaliación establecidos na programación para

esta parte, cualificarase de cero a dez puntos.

Constará de dúas partes:

1ª- Proba tipo test que constará de 50 preguntas con catro opcións de resposta das que unha soa resposta será correcta.

Cualificación: As respostas erradas ou non contestadas non descontarán, sendo necesario un mínimo de 35 respostas correctas para obter a

cualificación de 5; puntuación mínima para a corrección total da proba. A táboa de corrección será a seguinte:

NÚMERO RESPOSTAS CORRECTAS

CUALIFICACIÓN

35-37= 5

38-40= 6

41-43= 7

44-46= 8

47-49= 9

50 = 10

2ª Proba consistente en 5 preguntas a desenvolver, na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a

puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5. Para a corrección desta parte será necesario obter unha cualificación mínima de 5 na

proba tipo test.

Para a superación da  primeira parte da proba (total) as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta

cualificación será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade

máis próxima.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

4.a) Primeira parte da proba
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Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

A duración máxima desta proba (test e preguntas abertas) será de 2 h.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de un suposto práctico que versarán sobre os criterios  mínimos de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A proba consistira  ne elección entre dous  supostos prácticos debidamente contextualizados (a persoa candidata deberá elixir un deles e xustificar

a súa elección), con preguntas a desenvolver, na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación

máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.  As persoas que non superen

a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo de cada parte da proba

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

    A duración máxima desta proba será de 2 h.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 02016/2017 0187

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

Profesorado asignado ao módulo EDUARDO QUINTELA CASAL,PILAR ARES FONDEVILA,SONIA SÁNCHEZ NAVIA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no
desenvolvemento infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da
animación infantil.

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas etapas do desenvolvemento infantil.

RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os recursos necesarios.

RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características do xogo nos nenos e nas nenas.

CA1.2 Analizouse a evolución e a importancia do xogo durante o desenvolvemento infantil.

CA1.3 Valorouse a importancia de incorporar aspectos lúdicos no proceso de ensino e aprendizaxe.

CA1.4 Establecéronse similitudes e diferenzas entre as teorías do xogo.

CA1.5 Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil.

CA1.6 Recoñeceuse a importancia do xogo como factor de integración, adaptación social, igualdade e convivencia.

CA1.7 Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo heurístico.

CA1.8 Analizáronse proxectos que utilicen o xogo como eixe de intervención, no ámbito formal e non formal.

CA1.9 Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa.

CA1.10 Valorouse a importancia do xogo no desenvolvemento infantil e como eixe metodolóxico da intervención educativa.

CA2.1 Describíronse os principios, os obxectivos e as modalidades da animación infantil.

CA2.2 Identificáronse os tipos de centros que ofrecen actividades de xogo infantil.

CA2.3 Analizouse a lexislación, as características, os requisitos mínimos de funcionamento, as funcións e o persoal.

CA2.4 Identificáronse as características e as prestacións do servizo ou do equipamento lúdico.

CA2.5 Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico.

CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os
materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles.

CA2.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación de proxectos lúdico-recreativos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de
avaliación e dos elementos de seguridade nos lugares de xogos.

CA2.9 Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no deseño do proxecto lúdico.

CA2.10 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, para un centro ou para unha institución concretos.

CA2.11 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

CA3.1 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas.

CA3.2 Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de
participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais necesarios.

CA3.3 Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-
recreativas.

CA3.4 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade.

CA3.5 Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas.

CA3.6 Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas capacidades que desenvolven.

CA3.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.

CA3.8 Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de intervención.

CA4.1 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos
nenos e das nenas.

CA4.2 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.

CA4.3 Elaborouse un catálogo de xoguetes infantís acaídos para a idade.

CA4.4 Compiláronse xoguetes tradicionais en relación coa idade.

CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade.

CA4.6 Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, espazo de realización, papel do persoal educador, número de
participantes, capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios.

CA4.7 Analizouse a necesidade das adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación de axudas técnicas.

CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de materiais lúdicos.

CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes.

CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos xoguetes infantís.

CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos na súa posta en práctica.

CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades lúdicas.

CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas
idades e consonte os obxectivos previstos.

CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade das persoas destinatarias.

CA5.5 Identificáronse os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Realizáronse xoguetes con materiais adecuados á etapa.

CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

CA6.1 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha avaliación da actividade lúdica.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.3 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e
pragmatismo para as persoas usuarias da información.

CA6.4 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro.

CA6.5 Extraéronse as conclusións e explicáronse as consecuencias derivadas, para o axuste ou para a modificación do proxecto.

CA6.6 Valorouse o uso das novas tecnoloxías como fonte de información.

CA6.7 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no
desenvolvemento infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da
animación infantil.

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas etapas do desenvolvemento infantil.

RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os recursos necesarios.

RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo heurístico.

CA1.8 Analizáronse proxectos que utilicen o xogo como eixe de intervención, no ámbito formal e non formal.

CA1.9 Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa.

CA2.5 Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico.

CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os
materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación de proxectos lúdico-recreativos.

CA2.8 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de
avaliación e dos elementos de seguridade nos lugares de xogos.

CA2.9 Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no deseño do proxecto lúdico.

CA2.10 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, para un centro ou para unha institución concretos.

CA3.1 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas.

CA3.2 Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de
participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais necesarios.

CA3.3 Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-
recreativas.

CA3.4 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade.

CA3.5 Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas.

CA4.1 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos
nenos e das nenas.

CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade.

CA4.6 Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, espazo de realización, papel do persoal educador, número de
participantes, capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios.

CA4.7 Analizouse a necesidade das adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación de axudas técnicas.

CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de materiais lúdicos.

CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes.

CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos xoguetes infantís.

CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades lúdicas.

CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas
idades e consonte os obxectivos previstos.

CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade das persoas destinatarias.

CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

CA6.1 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha avaliación da actividade lúdica.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.3 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e
pragmatismo para as persoas usuarias da información.

CA6.4 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro.

CA6.7 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica.

Identificáronse as características do xogo nos nenos e nas nenas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Analizouse a evolución e a importancia do xogo durante o desenvolvemento infantil.

 Valorouse a importancia de incorporar aspectos lúdicos no proceso de ensino e aprendizaxe.

  Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil.

   Recoñeceuse a importancia do xogo como factor de integración, adaptación social, igualdade e convivencia.

  Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo heurístico.

   Analizáronse proxectos que utilicen o xogo como eixe de intervención, no ámbito formal e non formal.

   Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa.

   Valorouse a importancia do xogo no desenvolvemento infantil e como eixe metodolóxico da intervención educativa.

 Describíronse os principios, os obxectivos e as modalidades da animación infantil.

 Analizouse a lexislación, as características, os requisitos mínimos de funcionamento, as funcións e o persoal.

 Identificáronse as características e as prestacións do servizo ou do equipamento lúdico.

Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico.

 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os

materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles.

 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación de proxectos lúdico-recreativos.

 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de

avaliación e dos elementos de seguridade nos lugares de xogos.

Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no deseño do proxecto lúdico.

 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, para un centro ou para unha institución concretos.

  Valorouse a importancia de xerar contornos seguros

 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas.

  Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de

participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais necesarios.

  Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-

recreativas.

 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade.

  Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas.

  Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas capacidades que desenvolven.

  Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.

  Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de intervención.

 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos

nenos e das nenas.

  Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.

 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade.

  Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, espazo de realización, papel do persoal educador, número de

participantes, capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios.

 . Analizouse a necesidade das adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación de axudas técnicas.

 . Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos xoguetes infantís.

 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos na súa posta en práctica.

  Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades lúdicas.

 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas

idades e con-sonte os obxectivos previstos.

 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

 . Valorouse a importancia de xerar contornos seguros

 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha avaliación da actividade lúdica.
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 . Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e

pragmatismo para as persoas usuarias da información.

 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro.

  Extraéronse as conclusións e explicáronse as consecuencias derivadas, para o axuste ou para a modificación do proxecto.

 Valorouse o uso das novas tecnoloxías como fonte de información.

 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Normas de aplicación:

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de móbiles ou dispositivos de transmisión de información, o uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Poderase excluír da proba a calquera persoa aspirante que leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de

prevención.

O candidato ou candidata deberá marcar na folla de respostas que se lle facilitará cunha X, a resposta correcta. Nesta folla non se poderán facer

anotacións ou marcas.

Ao remate o candidato ou candidata deberá entregar todas as follas de respostas, e o cuestionario da proba.

Características da proba:

Constará de:

Un bloque de 50 preguntas proba obxectiva tipo test, con catro opcións de resposta, na cal só unha delas será correcta.

Un bloque de 5 preguntas de respostas ou de ensaio restrinxido

Características da proba:

Constará de:

A- Proba tipo test que constará de 50 preguntas con catro opcións de resposta das que unha soa resposta será correcta. Valoradas sobre 10

puntos

Criterios de cualificación:

Normas de corrección

P = [A  (E  /  n -1)] /nº de preguntas

P = Puntuación do bloque de preguntas obxectivas

A = Nº de acertos

E = Nº de erros

n = número de alternativas das preguntas

B  Proba consistente en 5 preguntas a desenvolver, na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a

puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5.

Para a súa superación da  primeira parte da 1º proba teórica (parte A) as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos, esta cualificación será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros,

4.a) Primeira parte da proba
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redondeada á unidade máis próxima.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de un suposto práctico que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

A proba consistira nun suposto práctico debidamente contextualizado, con preguntas a desenvolver, na proba aparecerá especificada a

cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5, expresada con números enteiros,

redondeada á unidade máis próxima.  As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final da proba será numérica, entre 1 e 10 puntos, sen decimais, correspondendo coa media aritmética das cualificacións obtidas en

cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade mais próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a

segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0014 Expresión e comunicación 02016/2017 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ VILAR MAGÁN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas características individuais e
do grupo a que se dirixan.
RA2 - Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas, e relaciona as súas características co momento evolutivo das
persoas destinatarias.

RA3 - Pon en práctica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral en relación cos obxectivos previstos.

RA4 - Pon en práctica actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e corporal en
relación cos obxectivos previstos e coas estratexias e os recursos apropiados.
RA5 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e da comunicación, e argumenta as variables salientables e os
instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características dos tipos de expresión en función da idade das persoas destinatarias.

CA1.2 Analizáronse as teorías sobre a relación entre a linguaxe e o pensamento en cativos e cativas de cero a seis anos.

CA1.3 Analizáronse as teorías da adquisición da linguaxe en nenos e nenas de cero a seis anos.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades e definíronse espazos favorecedores do desenvolvemento da expresión e a comunicación
adecuados ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación para se adaptar ás
características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.6 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para a expresión e a comunicación infantil.

CA1.7 Valorouse a expresión como elemento esencial para a observación do desenvolvemento infantil.

CA2.1 Identificáronse os recursos das formas de expresión e de comunicación dirixidos á poboación infantil.

CA2.2 Identificáronse as características do recurso.

CA2.3 Xustificáronse as posibilidades didácticas e o valor educativo dos recursos seleccionados en galego e en castelán.

CA2.4 Describíronse as normas de seguridade aplicables a cada recuso.

CA2.5 Definíronse os criterios salientables que en cada recurso permitan a selección.

CA2.6 Relacionouse o momento evolutivo do cativo ou da cativa coas características do recurso seleccionado.

CA2.7 Valorouse a importancia de adecuar os recursos ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA2.8 Valorouse a necesidade da biblioteca infantil como recurso para o desenvolvemento da expresión e da comunicación dos nenos e das nenas de
cero a seis anos.

CA3.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA3.2 Realizáronse as actividades de desenvolvemento da expresión oral axustándose á planificación temporal.

CA3.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión oral en cativos e cativas.

CA3.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA3.6 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións máis salientables no desenvolvemento da expresión oral.

CA3.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA3.8 Valorouse a importancia de respectar a lingua materna dos pequenos e das pequenas.

CA3.9 Valorouse a coherencia da realización das actividades coa planificación.

CA3.10 Identificáronse os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención.

CA4.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA4.2 Realizáronse as actividades axustándose á planificación temporal.

CA4.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA4.4 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-
matemática e corporal na infancia.

CA4.5 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical e corporal na infancia.

CA4.6 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais.

CA4.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA4.8 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación.

CA4.9 Respondeuse ante as continxencias.

CA4.10 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA4.11 Valoráronse as expresións de aproximación á linguaxe gráfica.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado ás características individuais e á idade do neno ou da nena.

CA5.3 Elaboráronse instrumentos de observación no seguimento da evolución expresiva e comunicativa dos pequenos e das pequenas.

CA5.4 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA5.5 Rexistráronse os datos derivados da avaliación no soporte establecido.

CA5.6 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación.

CA5.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA5.8 Elaborouse a documentación dirixida ás familias e a outro persoal profesional.

CA5.9 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas características individuais e
do grupo a que se dirixan.
RA2 - Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas, e relaciona as súas características co momento evolutivo das
persoas destinatarias.

RA3 - Pon en práctica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral en relación cos obxectivos previstos.

RA4 - Pon en práctica actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e corporal en
relación cos obxectivos previstos e coas estratexias e os recursos apropiados.
RA5 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e da comunicación, e argumenta as variables salientables e os
instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características dos tipos de expresión en función da idade das persoas destinatarias.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades e definíronse espazos favorecedores do desenvolvemento da expresión e a comunicación
adecuados ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación para se adaptar ás
características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.6 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para a expresión e a comunicación infantil.

CA2.1 Identificáronse os recursos das formas de expresión e de comunicación dirixidos á poboación infantil.

CA2.2 Identificáronse as características do recurso.

CA2.4 Describíronse as normas de seguridade aplicables a cada recuso.

CA2.5 Definíronse os criterios salientables que en cada recurso permitan a selección.

CA2.6 Relacionouse o momento evolutivo do cativo ou da cativa coas características do recurso seleccionado.

CA3.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA3.2 Realizáronse as actividades de desenvolvemento da expresión oral axustándose á planificación temporal.

CA3.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA3.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA4.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA4.2 Realizáronse as actividades axustándose á planificación temporal.

CA4.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA4.4 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-
matemática e corporal na infancia.

CA4.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado ás características individuais e á idade do neno ou da nena.

CA5.3 Elaboráronse instrumentos de observación no seguimento da evolución expresiva e comunicativa dos pequenos e das pequenas.

CA5.4 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA5.6 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación.

CA5.9 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

RA.1.Planificación de estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e da comunicación.

- Expresión e comunicación.

- Enfoques teóricos da adquisición da linguaxe.

- Pautas para a análise de situacións comunicativas.

- Creatividade infantil nas diferentes linguaxes.

- Bilingüismo e diglosia.

- Desenvolvemento expresivo e comunicativo no cativo ou na cativa.

- Análise das principais alteracións da expresión oral.

- Valoración da importancia da comunicación no desenvolvemento dos pequenos e das pequenas.

RA.2. Selección de recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas.

- Recursos didácticos e aplicacións características para o desenvolvemento da expresión oral, corporal, lóxico-matemática, plástica, gráfica e

musical.

- Organización dos recursos para a expresión e a comunicación na aula.

- Criterios para a selección e a utilización de literatura infantil, recursos audiovisuais e materiais multimedia en galego e en castelán.

- Biblioteca infantil e outros espazos de animación á lectura na educación formal e non formal.

- Utilización e valoración das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) como recurso para o desenvolvemento da expresión e da

comunicación infantil.

RA.3. Posta en práctica de estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral.

- Observación do desenvolvemento lingüístico dos cativos e das cativas.

- Programas de intervención en situacións de bilingüismo e diglosia.

- Principais estratexias para o desenvolvemento da expresión oral na infancia.

- Elaboración de materiais favorecedores do desenvolvemento da expresión oral.

- A lingua galega como medio de comunicación e expresión na educación infantil.

- Respecto pola lingua materna dos cativos e das cativas.

RA.4. Posta en práctica de actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e

corporal.

- Estratexias para o desenvolvemento da expresión a través da creatividade.

- Elaboración de materiais favorecedores do desenvolvemento.

- Valoración dos modos de expresión dos cativos e das cativas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

PRIMEIRA PARTE DA PROBA

Bloque de preguntas proba obxectiva tipo test :  Valoradas sobre 10 puntos

Normas de corrección

P = [A (E  /  n -1)] /nº de preguntas

P = Puntuación do bloque de preguntas obxectivas

A =  Nº de acertos

E = Nº de erros

n = número de alternativas das preguntas

Bloque de pregunta de respostas curtas ou de ensaio restrinxido: valorados sobre 10 puntos

Para a corrección desta parte será necesario obter unha cualificación mínima de 5 na proba tipo test..  .

A puntuación final da proba será a media aritmética das puntuacións acadadas en cada un dos bloques de preguntas; sendo necesario en cada un

dos bloques obter una cualificación mínima de 5.

A puntuación final da proba será a media aritmética das puntuacións acadadas en cada un dos bloques de preguntas.

A primeira parte da proba ten carácter eliminatorio; deberase acadar unha puntuación mínima de 5 pun-tos para poder acceder á segunda parte da

proba.

Normas de aplicación:

-Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

-Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

-Está prohibido o emprego de móbiles ou dispositivos de transmisión de información, o uso deles será motivo de expulsión da proba.

-Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendi-dos polo profesorado.

-Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.

-Poderase excluír da proba a calquera persoa aspirante que leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de

prevención.

-O candidato ou candidata deberá marcar na folla de respostas que se lle facilitará cunha X, a resposta correcta. Nesta folla non se poderán facer

anotacións ou marcas.

-Ao remate o candidato ou candidata deberá entregar todas as follas de respostas, e o cuestiona-rio da proba.

Características da proba:

Constará de:

Un bloque de 50 preguntas proba obxectiva tipo test, con catro opcións de resposta, na cal só unha de elas será correcta.

Un bloque de 5 preguntas de respostas ou de ensaio restrinxido

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

SEGUNDA PARTE DA PROBA

A  proposta de intervención educativa deberá ser coherente coa  demanda e o contexto establecido, e adecuarse as características dos nenos e

nenas, tendo en conta a diversidade.

As actividades plantexadas adáptaranse os distintos tipos de linguaxe favorecendo o desenvolvemento da expresión e comunicación nos nenos e
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nenas na etapa de 0 a 6 anos.

A cualificación da intervención educativa obterase en base unha escala de avaliación, na que se pode obter unha puntuación máxima de 10

puntos. Deberase acadar unha puntuación mínima de 5 puntos para obter a a puntuación media da proba.

A cualificación final da proba será numérica, entre 1 e 10 puntos, sen decimais, correspondendo coa media aritmética das cualificacións obtidas en

cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade mais próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a

segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

Normas de aplicación:

-Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

-Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

-Está prohibido o emprego de móbiles ou dispositivos de transmisión de información, o uso deles será motivo de expulsión da proba.

-Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendi-dos polo profesorado.

-Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.

-Poderase excluír da proba a calquera persoa aspirante que leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de

prevención.

Características da proba:

Consistirá en programar unha intervención educativa para traballar a expresión e comunicación dos nenos de 0 a 6 anos, en un contexto dado.

Deberase abordar de forma globalizada os linguaxes oral, xestual e corporal, rítmico - musical, icónico e plástico, así tamén como lóxico ¿

matemático; a partir de recursos da literatura infantil.

Proceso regulado pola ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de

ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 02016/2017 0213

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

Profesorado asignado ao módulo ESTRELLA MARÍA GARCÍA GARCÍA,MANUEL ÁNGEL TABOADA FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial.

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da cativa.

CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

CA3.1 Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa idades.

CA3.3 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo.

CA4.1 Identificáronse os principios da educación psicomotriz.

CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.5 Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz.

CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas
características dos cativos e das cativas.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adecuados ás características evolutivas
no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas
destinatarias, en función da súa idade.

CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención.

CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da cativa.

CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adaptados ás características motrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa
idade.

CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características evolutivas no
ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras.

CA4.3 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características psicomotrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das persoas destinatarias en función
da súa idade.

CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

CA5.1 Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades.

CA5.2 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA5.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA5.4 Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal.

CA5.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA5.7 Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

CA5.8 Respondeuse ante as continxencias.

CA5.9 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou da nena.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA6.5 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención.

CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.8 Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional.

MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA:

RA1. Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as

característicasespecíficas do grupo a que vai dirixido.

CA1.1. Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial.

CA1.2. Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.3. Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA1.4. Formuláronse obxectivos, propuxérons e actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adecuados ás características

evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.5. Estableceuse unha distribución temporaldas actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas

destinatarias, en función da súa idade.

CA1.6. Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da interven-ción.

CA1.7. Valorouse a importanciada intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da

cativa.

RA2. Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se

dirixe.

CA2.1. Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.2. Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recur-sos e organizáronse os espazos adaptados áscaracterísticas

motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.3. Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das persoas destinatarias en

función da súa idade.

CA2.4. Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA2.5. Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

RA3. Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das

características individuais e do grupo a que se dirixe.

CA3.1. Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

CA3.2. Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa idades.

CA3.3. Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo.

CA3.4. Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recur-sos e definíronse os espazos acordes ás características

evolutivas no ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

CA3.5. Estableceuse unha distribución temporaldas actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA3.6. Fixéronse propostas creativas e innovadoras.

RA4. Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais

e do grupo a que se dirixe.

CA4.1. Identificáronse os principiosda educación psicomotriz.

CA4.2. Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.3. Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recur-sos e definíronse os espazos acordes ás características

psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.4. Estableceuse unha distribución temporaldas actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das persoas destinatarias en

función da súa idade.

CA4.5. Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz.

CA4.6. Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

RA5. Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas

características dos cativos e das cativas.

CA5.1. Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades.

CA5.2. Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA5.3. Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA5.4. Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal.

CA5.5. Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA5.6. Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA5.7. Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

CA5.8. Respondeuse ante as continxencias.

CA5.9. Xeráronse contornos de intervención seguros.

RA6. Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables

salientables no proceso e xustifica a súa elección.

CA6.1. Seleccionáronse os indicadores de avaliación.
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CA6.2. Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou da nena.

CA6.3. Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4. Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA6.5. Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención.

CA6.6. Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7. Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.8. Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

* Primeira parte da proba; parte teórica:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación para

esta parte, cualificarase de cero a dez puntos.

Constará de dúas partes:

1ª- Bloque de preguntas proba obxectiva tipo test de catro opcións de resposta das que unha soa resposta será correcta, valoradas sobre 10

puntos. Será necesario obter unha puntuación mínima 5 para a corrección total da proba; polo tanto esta primeira parte da proba ten carácter

eliminatorio; deberase acadar unha puntuación de 5 para acceder á segunda parte da proba.

Normas de corrección:

P=[A - (E / n-1)]/nº de preguntas.

P= Puntuación do bloque de preguntas.

A= Nº de acertos

E= Nº de erros

n= número de alternativas das preguntas

2ª-  Proba consistente en preguntas a desenvolver, de carácter eliminatorio, na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das

preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5. Lembrar que para a corrección desta parte será necesario obter unha

cualificación mínima de 5 na proba tipo test, de non ser así non se corrixirá.

Para a superación da  primeira parte da proba (total) as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta

cualificación será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade

máis próxima.

*Segunda parte da proba, parte práctica:

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación para esta

parte.

A proba consistirá varios supostos prácticos debidamente contextualizados (a elixir pola persoa candidata xustificando a súa elección), con

preguntas a desenvolver.

Corrección:

Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.  As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas

cun cero nesta segunda parte.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

* Primeira parte da proba, parte teórica:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación para

esta parte, cualificarase de cero a dez puntos..

Constará de dúas partes:

1ª- Bloque de preguntas proba obxectiva tipo test de catro opcións de resposta das que unha soa resposta será correcta, valoradas sobre 10

puntos. Será necesario obter unha puntuación mínima 5 para a corrección total da proba; polo tanto esta primeira parte da proba ten carácter

eliminatorio; deberase acadar unha puntuación de 5 para acceder á segunda parte da proba.

2ª-Proba consistente en preguntas a desenvolver, de carácter eliminatorio, na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das

preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5. Lembrar que para a corrección desta parte será necesario obter unha

cualificación mínima de 5 na proba tipo test, de non ser así non se corrixirá.

A duración máxima desta proba será de 2 h. e 30 min.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero".

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

*Segunda parte da proba, parte práctica:

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación para esta

parte.

A proba consistirá varios supostos prácticos debidamente contextualizados (a elixir pola persoa candidata), con preguntas a desenvolver, na proba

aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

A duración máxima desta proba será de 2 h. e 30 min.
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Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero".
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0021 Formación e orientación laboral 02016/2017 0107

MP0021_12 Prevención de riscos laborais 02016/2017 045

MP0021_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

02016/2017 062

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

Profesorado asignado ao módulo JESÚS M. RAMÓN RIAL RAMA,MÓNICA VINSEIRO LÓPEZ,EVA FERNÁNDEZ LÓPEZ (Subst.),FERNANDO
REGUEIRA VEIGA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0021_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0021_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0021_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.

(MP0021_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0021_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0021_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0021_12) RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en educación infantil e
valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0021_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0021_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e a saúde das persoas traballadoras.

(MP0021_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0021_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0021_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0021_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0021_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP0021_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos
servizos sociais de atención á infancia.

(MP0021_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP0021_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en educación infantil.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0021_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

(MP0021_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP0021_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0021_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP0021_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
educación infantil.

(MP0021_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade do título.

(MP0021_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0021_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

(MP0021_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

(MP0021_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0021_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0021_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0021_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0021_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0021_22) CA3.1 Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP0021_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

(MP0021_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes e ela e á
empresa.

(MP0021_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0021_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

(MP0021_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP0021_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

(MP0021_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
educación infantil.

(MP0021_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0021_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0021_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

(MP0021_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0021_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0021_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0021_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0021_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

(MP0021_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP0021_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

(MP0021_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

(MP0021_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP0021_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en educación
infantil.

(MP0021_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

(MP0021_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0021_22) RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

(MP0021_12) RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

(MP0021_12) RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis
habituais do sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.

(MP0021_22) RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

(MP0021_12) RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

(MP0021_22) RA3 - Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

(MP0021_12) RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_22) CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en educación infantil e
valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

(MP0021_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

(MP0021_12) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e a saúde das persoas traballadoras.

(MP0021_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

(MP0021_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

(MP0021_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

(MP0021_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.

(MP0021_12) CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de
protección da maternidade e a lactación, e de menores.

(MP0021_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos
servizos sociais de atención á infancia.

(MP0021_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

(MP0021_12) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación
responsable e activa dos seus membros.

(MP0021_12) CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil
profesional de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

(MP0021_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

(MP0021_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

(MP0021_12) CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

(MP0021_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.

(MP0021_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en
educación infantil.

(MP0021_12) CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade do título.

(MP0021_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

(MP0021_22) CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no
sector profesional relacionado co título de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre
homes e mulleres.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_22) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

(MP0021_22) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

(MP0021_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

(MP0021_22) CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

(MP0021_22) CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

(MP0021_12) CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

(MP0021_22) CA3.1 Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

(MP0021_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

(MP0021_12) CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre
prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes e ela e á
empresa.

(MP0021_12) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

(MP0021_12) CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

(MP0021_22) CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

(MP0021_12) CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de
emerxencia.

(MP0021_22) CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da
contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

(MP0021_12) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.

(MP0021_12) CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en
educación infantil.

(MP0021_12) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

(MP0021_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

(MP0021_12) CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco,
ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

(MP0021_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

(MP0021_22) CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás
esixencias do proceso produtivo.

(MP0021_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

(MP0021_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

(MP0021_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

(MP0021_22) CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

(MP0021_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0021_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.

(MP0021_22) CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e
seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

(MP0021_12) CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así
como a composición e o uso da caixa de urxencias.

(MP0021_22) CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en educación
infantil.

(MP0021_22) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

(MP0021_22) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

Establécense como mínimos esixibles os seguintes:

- Coñecer as relacións existentes entre o traballo e a saúde.

- Identificar conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

- Analizar os dereitos e obrigas do traballador en materia de prevención de riscos.

- Identificar os factores de risco de distintos tipos presentes no ámbito laboral.

- Coñecer os riscos específicos do seu sector.

- Analizar as distintas formas de planificación, organización e xestión da prevención na empresa.

- Identificar as técnicas e as medidas de prevención e protección máis eficaces en cada caso.

- Elaborar unha avaliación de riscos e un plan de prevención.

- Coñecer os protocolos de actuación no caso dunha emerxencia ou evacuación nun contorno de traballo.

- Aplicar as técnicas de primeiros auxilios.

- Coñecer os equipos de traballo e as súas vantaxes.

- Participar activamente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

- Identificar os elementos do conflito e as técnicas para a súa xestión.

- Coñecer os elementos esenciais do Dereito do Traballo e os organismos que interveñen nas relacións laborais.

- Distinguir os dereitos e obrigas dos empresarios e traballadores.

- Identificar os elementos esenciais dos CT, modalidades de contratación, efectos da modificación, suspensión e extinción do CT.

- Elaborar una folla de salarios e a súa interpretación.

- Interpretar e comprender un convenio colectivo.

- Analizar o funcionamento do sistema de Seguridade Social e dos dereitos e obrigas que incorpora.

- Autocoñecer os propios intereses e capacidades formativo-profesionais.

- Coñecer as principais fontes de emprego, fases do proceso de selección de persoal e técnicas e instrumentos de procura de emprego.

- Valorar positivamente o cumprimento da normativa laboral e de Seguridade Social.

- Valorar a importancia da formación continua e permanente.

- Calcular prestacións da Seguridade Social e prestacións de desemprego.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Consistirá en "20 PREGUNTAS CURTAS" sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación expostos na programación.

Cada pregunta valorarase en 0,5 puntos. ( 0,5p x 20 = 10 puntos).

INSTRUMENTOS NECESARIOS:

        -   Bolígrafo azul ou negro.

        -   Calculadora, quedando prohibido o uso do teléfono móbil como calculadora, así como de calculadoras programables.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá en "4 EXERCICIOS PRÁCTICOS" sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación expostos na programación.

Cada exercicio valorarase en 2,5 puntos. ( 2,5p x 4 = 10 puntos).

INSTRUMENTOS NECESARIOS:

          -   Bolígrafo azul ou negro.

          -   Calculadora, quedando prohibido o uso do teléfono móbil como calculadora, así como de calculadoras programables.
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