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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 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA1.9 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede.

CA1.10 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal e de comunicación
axeitadas.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA2.10 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

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

RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA1.1. Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2. Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3. Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4. Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5. Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA2.1. Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2. Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3. Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4. Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de

decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte, e cualificarase de cero a dez puntos.

Constará de dúas partes:

Parte A):

- 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. 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

Parte 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 superación da primeira parte da proba (Partes A) e B):

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.

Duración máxima da proba: 2 horas

Normas de obrigado cumprimento:

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

-Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

-Marcarase cunha cruz a resposta correcta.

-Está prohibido o emprego de: móbiles ou outros 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 ás persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan
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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.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 dun suposto práctico debidamente contextualizado, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

Dito suposto, terá como tema os resultados de aprendizaxe relacionados co RA 3 e/ou cos RA 4 e 5, (condución de reunións e/ou resolución de

conflitos e/ou aplicación de técnicas sociométricas)

Duración máxima da proba: 3 horas

Normas de obrigado cumprimento:

-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 outros dispositivos de transmisión de información. O uso destes dispositivos 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 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 ás 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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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 Integración social Ciclos
formativos de
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CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

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

MP0020 Primeiros auxilios 02016/2017 053

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

Profesorado asignado ao módulo LAUREANO DOMÍNGUEZ FRANCISCO

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 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

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 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

Os mínimos exisibles para alcanzar unha avaliación positiva neste módulo serán unha mostra o suficientemente representativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación:

Criterios de cualificación:

Cualificaráse a primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos.

Cualificaráse a segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos.

 As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

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 avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 13.4 da Orde do 5 de abril do 2013  e a expresión da cualificación final obtida

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

 A cualificación final correspondente da proba deste módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá dunha proba escrita tipo TEST de 50 preguntas que versará sobre unha mostra suficientemente significativa

dos criterios de avaliación establecida na programación para esta parte. Para superar a primeira proba debe obter o 65% das respostas (33 de 50)

e non restarán as negativas.

Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Presentar o seu DNI

Bolígrafo azul ou negro (non lápiz)

Non se permitirá o uso de  aparellos de telefonía ou similares

 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.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 ou de varios supostos prácticos establecidos na programación para esta parte.

Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Presentar o seu DNI

Bolígrafo azul ou negro (non lápiz)

Non se permitirá o uso de  aparellos de telefonía ou similares
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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 Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos 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 (*)

MP0340 Mediación comunitaria 2016/2017 139

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

Profesorado asignado ao módulo JORGE DIÉGUEZ LARANJO

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 intervencións de mediación en relación cos contextos en que se desenvolven

RA2 - Organiza actuacións para a prevención de conflitos, para o que selecciona as estratexias de intervención

RA3 - Realiza actividades que favorecen os procesos de mediación e describiuse o desenvolvemento destes

RA4 - Realiza actividades de avaliación comparando os resultados da intervención cos obxectivos previstos

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención

CA1.5 Identificáronse os/as mediadores/as naturais como axentes posibilitadores de intercambio de comunicación

CA1.6 Creáronse ou revitalizáronse espazos de encontro entre individuos, grupos e entidades cuxas relacións sexan susceptibles de derivar en conflito

CA1.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades cos obxectivos previstos na intervención

CA1.8 Detectáronse situacións de violencia de xénero e deriváronse as persoas afectadas aos recursos específicos neste ámbito

CA2.1 Interpretáronse os fundamentos dos modelos de intervención

CA2.2 Identificáronse as principais estratexias de intervención na xestión de conflitos

CA2.3 Seleccionáronse os modelos e as técnicas que se vaian empregar no proceso de mediación de acordo co coñecemento da situación previa

CA2.4 Seguíronse criterios de confidencialidade e respecto no tratamento da información sobre o conflito

CA2.5 Planificouse o encontro inicial coas partes potenciando o diálogo e a confianza

CA2.6 Seleccionáronse os espazos atendendo ás características dos participantes

CA2.7 Ofreceuse o servizo de mediación voluntaria como unha opción na xestión de conflitos

CA2.8 Valorouse o contraste de opinións e o intercambio de experiencias de todas as persoas participantes na organización da intervención

CA3.1 Adecuáronse ou modificáronse os espazos adaptándose ás necesidades da intervención

CA3.5 Transmitíuselles información ás partes implicadas no proceso de mediación sobre as fases deste, para o seu coñecemento e a súa aceptación

CA3.6 En caso necesario, deriváronse as partes en conflito a outros servizos da comunidade

CA4.1 Establecéronse os criterios e os indicadores para levar a cabo a avaliación

CA4.2 Definíronse as estratexias para comprobar os resultados da intervención realizada
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Seleccionáronse as técnicas e os instrumentos para avaliar a intervención realizada

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 intervencións de mediación en relación cos contextos en que se desenvolven

RA2 - Organiza actuacións para a prevención de conflitos, para o que selecciona as estratexias de intervención

RA3 - Realiza actividades que favorecen os procesos de mediación e describiuse o desenvolvemento destes

RA4 - Realiza actividades de avaliación comparando os resultados da intervención cos obxectivos previstos

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seleccionáronse os obxectivos da intervención partindo das características do contexto

CA1.2 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención

CA1.3 Deseñáronse actividades ou obradoiros favorecedores da comunicación

CA1.4 Deseñáronse actividades de encontro atendendo ás necesidades detectadas nas persoas usuarias potenciais

CA1.5 Identificáronse os/as mediadores/as naturais como axentes posibilitadores de intercambio de comunicación

CA1.6 Creáronse ou revitalizáronse espazos de encontro entre individuos, grupos e entidades cuxas relacións sexan susceptibles de derivar en conflito

CA1.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades cos obxectivos previstos na intervención

CA1.8 Detectáronse situacións de violencia de xénero e deriváronse as persoas afectadas aos recursos específicos neste ámbito

CA2.2 Identificáronse as principais estratexias de intervención na xestión de conflitos

CA2.3 Seleccionáronse os modelos e as técnicas que se vaian empregar no proceso de mediación de acordo co coñecemento da situación previa

CA2.4 Seguíronse criterios de confidencialidade e respecto no tratamento da información sobre o conflito

CA2.5 Planificouse o encontro inicial coas partes potenciando o diálogo e a confianza

CA2.6 Seleccionáronse os espazos atendendo ás características dos participantes

CA2.7 Ofreceuse o servizo de mediación voluntaria como unha opción na xestión de conflitos

CA2.8 Valorouse o contraste de opinións e o intercambio de experiencias de todas as persoas participantes na organización da intervención

CA3.1 Adecuáronse ou modificáronse os espazos adaptándose ás necesidades da intervención
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Comunicóuselles a situación do lugar de encontro a todas as persoas usuarias potenciais

CA3.3 Empregáronse as técnicas de comunicación para favorecer o diálogo e a relación das partes implicadas

CA3.4 Aplicáronse técnicas para manter un clima de serenidade no proceso de mediación

CA3.5 Transmitíuselles información ás partes implicadas no proceso de mediación sobre as fases deste, para o seu coñecemento e a súa aceptación

CA3.6 En caso necesario, deriváronse as partes en conflito a outros servizos da comunidade

CA3.7 Redactáronse os acordos por escrito e facilitáronselles ás partes para a súa posterior confirmación

CA3.8 Amosouse iniciativa ante as situacións xurdidas no desenvolvemento da intervención

CA4.1 Establecéronse os criterios e os indicadores para levar a cabo a avaliación

CA4.3 Seleccionáronse as técnicas e os instrumentos para avaliar a intervención realizada

CA4.4 Comprobouse sistematicamente que a intervención se estea a realizar correctamente

CA4.5 Comprobouse a funcionalidade e a adecuación dos espazos e dos recursos empregados

CA4.6 Implicáronse as persoas que participaran na intervención na comprobación dos seus resultados

CA4.7 Comprobouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos

CA4.8 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo

Mínimos exixibles para a primeira e segunda parte da proba: Os establecidos como criterios de avaliación para cada un dos resultados de

aprendizaxe establecidos para o módulo.

 RA1. Planifica intervencións de mediación en relación cos contextos en que se desenvolven.

CA1.1. Seleccionáronse os obxectivos da intervención partindo das características do contexto.  CA1.2. Valorouse a importancia da planificación

no proceso de intervención. ¿ CA1.3. Deseñáronse actividades ou obradoiros favorecedores da comunicación. ¿ CA1.4. Deseñáronse actividades

de encontro atendendo ás necesidades detectadas nas persoas usuarias potenciais. ¿ CA1.5. Identificáronse os/as mediadores/as naturais como

axentes posibilitadores de intercambio de comunicación. ¿ CA1.6. Creáronse ou revitalizáronse espazos de encontro entre individuos, grupos e

entidades cuxas relacións sexan susceptibles de derivar en conflito. ¿ CA1.7. Valorouse a coherencia da planificación das actividades cos

obxectivos previstos na intervención. ¿ CA1.8. Detectáronse situacións de violencia de xénero e deriváronse as persoas afectadas aos recursos

específicos neste ámbito.

 RA2. Organiza actuacións para a prevención de conflitos, para o que selecciona as estratexias de intervención.

 ¿ CA2.1. Interpretáronse os fundamentos dos modelos de intervención. ¿ CA2.2. Identificáronse as principais estratexias de intervención na

xestión de conflitos. ¿ CA2.3. Seleccionáronse os modelos e as técnicas que se vaian empregar no proceso de mediación de acordo co

coñecemento da situación previa. ¿ CA2.4. Seguíronse criterios de confidencialidade e respecto no tratamento da información sobre o conflito. ¿

CA2.5. Planificouse o encontro inicial coas partes potenciando o diálogo e a confianza. ¿ CA2.6. Seleccionáronse os espazos atendendo ás

características dos participantes. ¿ CA2.7. Ofreceuse o servizo de mediación voluntaria como unha opción na xestión de conflitos. ¿ CA2.8.

Valorouse o contraste de opinións e o intercambio de experiencias de todas as persoas participantes na organización da intervención.

 RA3. Realiza actividades que favorecen os procesos de mediación e describiuse o desenvolvemento destes.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ CA3.1. Adecuáronse ou modificáronse os espazos adaptándose ás necesidades da intervención.¿ CA3.2. Comunicóuselles a situación do lugar

de encontro a todas as persoas usuarias potenciais. ¿ CA3.3. Empregáronse as técnicas de comunicación para favorecer o diálogo e a relación

das partes implicadas. ¿ CA3.4. Aplicáronse técnicas para manter un clima de serenidade no proceso de mediación. ¿ CA3.5. Transmitíuselles

información ás partes implicadas no proceso de mediación sobre as fases deste, para o seu coñecemento e a súa aceptación. ¿ CA3.6. En caso

necesario, deriváronse as partes en conflito a outros servizos da comunidade. ¿ CA3.7. Redactáronse os acordos por escrito e facilitáronselles ás

partes para a súa posterior confirmación. ¿ CA3.8. Amosouse iniciativa ante as situacións xurdidas no desenvolvemento da intervención.

 RA4. Realiza actividades de avaliación comparando os resultados da intervención cos obxectivos previstos.

¿ CA4.1. Establecéronse os criterios e os indicadores para levar a cabo a avaliación. ¿ CA4.2. Definíronse as estratexias para comprobar os

resultados da intervención realizada. ¿ CA4.3. Seleccionáronse as técnicas e os instrumentos para avaliar a intervención realizada. ¿ CA4.4.

Comprobouse sistematicamente que a intervención se estea a realizar correctamente. ¿ CA4.5. Comprobouse a funcionalidade e a adecuación dos

espazos e dos recursos empregados. ¿ CA4.6. Implicáronse as persoas que participaran na intervención na comprobación dos seus resultados. ¿

CA4.7. Comprobouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos. ¿ CA4.8. Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de

mellora na eficacia e na calidade do servizo

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 puntos para poder acceder á segunda parte da

proba.

SEGUNDA PARTE DA PROBA

- Intervención socioeducativa na resolución de un caso práctico nun contexto de mediación comunitaria. A  proposta de intervención socioeducativa

deberá ser coherente coa  demanda e o contexto establecido, e adecuarse as características dos usuarios, tendo en conta o contexto de

mediación. As medidas de intervención plantexadas axustaránse a escola de mediación indicada na proba.

- Elaboración de un micro-proxecto de intervención comunitaria para un contexto plantexado na proba.

A cualificación da intervención socioeducativa  e do micro-proxecto, 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 tanto na intervención como no micro proxecto; 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.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira 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
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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. - 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 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 de elas será correcta. Un bloque

de  preguntas de respostas ou de ensaio restrinxido.

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.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 versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

 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. - 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:

A proba consistira nun suposto práctico debidamente contextualizado; no cal deberase propoñer as intervencións necesarias para dar resposta as

necesidades dos usuarios e adaptada a metodoloxía da escola de mediación indicada.

Elaboración de un micro-proxecto de mediación comunitaria definido o día da proba; os posibles conflictos a mediar son: conflictos de proximidade

veciñal; conflictos familiares interxeracionais, de hirmans ou herencia. Conflictos escolares de absenstismo, relacionados con persoas maiores,

provocados pola exclusión social, ocasionados pola violencia latente.

Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha destas cuestións 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.

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
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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 Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos 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 (*)

MP0341 Apoio á intervención educativa 2016/2017 123

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

Profesorado asignado ao módulo VERÓNICA MARTÍNEZ DELGADO

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 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar

RA2 - Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización

RA3 - Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás
necesidades do alumnado
RA4 - Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa
responsable da titoría do alumnado, polas vías establecidas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo

CA1.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

CA1.3 Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos

CA1.4 Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo

CA1.5 Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os
documentos de programación do centro

CA1.6 Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento dos programas de atención á diversidade

CA1.7 Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo

CA1.8 Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade nos centros educativos

CA1.9 Valorouse a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso de intervención educativa

CA2.1 Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular

CA2.2 Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas adaptacións curriculares requiridas

CA2.3 Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as adaptacións curriculares individuais

CA2.4 Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e individualización

CA2.5 Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do
alumnado

CA2.6 Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación curricular

CA2.7 Valorouse o papel das actividades complementarias na integración escolar

CA2.8 Describíronse as funcións do persoal técnico para promover a participación nas actividades complementarias das persoas destinatarias

CA3.1 Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na programación e ás características das persoas destinatarias
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na programación

CA3.3 Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo equipo interdisciplinar

CA3.4 Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna

CA3.5 Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de
seguridade e hixiene

CA3.6 Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula

CA3.7 Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado

CA3.8 Sensibilizáronse as persoas que interveñan no proceso educativo sobre a importancia de xerar ámbitos seguros

CA4.1 Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio á intervención educativa

CA4.2 Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo

CA4.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio á intervención educativa

CA4.4 Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da intervención educativa

CA4.5 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso

CA4.6 Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de prevención de accidentes na aula

CA4.7 Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos

CA4.8 Argumentouse a importancia do proceso de seguimento na actividade do persoal técnico e na eficacia da intervención

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 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar

RA2 - Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización

RA3 - Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás
necesidades do alumnado
RA4 - Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa
responsable da titoría do alumnado, polas vías establecidas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo

CA1.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos

CA1.4 Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo

CA1.5 Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os
documentos de programación do centro

CA1.6 Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento dos programas de atención á diversidade

CA1.7 Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo

CA1.8 Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade nos centros educativos

CA1.9 Valorouse a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso de intervención educativa

CA2.1 Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular

CA2.2 Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas adaptacións curriculares requiridas

CA2.3 Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as adaptacións curriculares individuais

CA2.4 Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e individualización

CA2.5 Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do
alumnado

CA2.6 Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación curricular

CA2.7 Valorouse o papel das actividades complementarias na integración escolar

CA2.8 Describíronse as funcións do persoal técnico para promover a participación nas actividades complementarias das persoas destinatarias

CA3.1 Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na programación e ás características das persoas destinatarias

CA3.2 Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na programación

CA3.3 Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo equipo interdisciplinar

CA3.4 Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna

CA3.5 Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de
seguridade e hixiene

CA3.6 Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula

CA3.7 Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado

CA3.8 Sensibilizáronse as persoas que interveñan no proceso educativo sobre a importancia de xerar ámbitos seguros

CA4.1 Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio á intervención educativa

CA4.2 Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo

CA4.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio á intervención educativa

CA4.4 Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da intervención educativa
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso

CA4.6 Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de prevención de accidentes na aula

CA4.7 Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos

CA4.8 Argumentouse a importancia do proceso de seguimento na actividade do persoal técnico e na eficacia da intervención

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva tanto na primeira parte da proba coma na segunda son os que seguen a continuación e que

se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por parte do alumnado que se presenta pola quenda de PL e que se

corresponden con todos os RA e CA asociados aos mesmos segundo se establece no decreto do currículo:

RA1. Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar.

CA1.1. Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo.

CA1.2. Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

CA1.3. Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos.

CA1.4. Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo.

CA1.5. Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os

documentos de programación do centro.

CA1.6. Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento dos programas de atención á diversidade.

CA1.7. Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo.

CA1.8. Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade nos centros educativos.

CA1.9. Valorouse a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso de intervención educativa.

RA2. Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización.

CA2.1. Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular.

CA2.2. Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas adaptacións curriculares requiridas.

CA2.3. Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as adaptacións curriculares individuais.

CA2.4. Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e

individualización.

CA2.5. Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do

alumnado.

CA2.6. Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación curricular.

CA2.7. Valorouse o papel das actividades complementarias na integración escolar.

CA2.8. Describíronse as funcións do persoal técnico para promover a participación nas actividades complementarias das persoas destinatarias.

RA3. Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás

necesidades do alumnado.

CA3.1. Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na programación e ás características das persoas destinatarias.

CA3.2. Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na programación.

CA3.3. Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo equipo interdisciplinar.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.4. Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna.

CA3.5. Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de

seguridade e hixiene.

CA3.6. Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula.

CA3.7. Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado.

CA3.8. Sensibiliza¿ronse as persoas que interveñan no proceso educativo sobre a importancia de xerar ámbitos seguros.

RA4. Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa

responsable da titoría do alumnado, polas vías establecidas.

CA4.1. Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio á intervención educativa.

CA4.2. Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo.

CA4.3. Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio á intervención educativa.

CA4.4. Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da intervención educativa.

CA4.5. Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

CA4.6. Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de prevención de accidentes na aula.

CA4.7. Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos.

CA4.8. Argumentouse a importancia do proceso de seguimento na actividade do persoal técnico e na eficacia da intervención.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes da

proba segundo se indica no artigo 13 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:

Primeira parte: proba teórica: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte, cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as

persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte: proba 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 unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Cualificarase de cero a dez puntos Para a súaa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán

cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro

puntos.

Para avaliar o proceso de aprendizaxe dos alumnos ou alumnas, tomamos como referencia os resultados de aprendizaxe e os criterios de

avaliación establecidos para o modulo profesional nos Decreto 73/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao

superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación
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establecidos na programación para esta parte.

Consistirá nunha proba tipo test de 100 cuestións obxectivas con catro opcións cada unha, das cales só unha é a correcta. Cada pregunta

contestada correctamente será valorado cunha décima de punto (0,1). Por cada dúas respostas erróneas anularase unha correcta e as non

respostadas non puntúan numéricamente.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

-Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

-Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

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

A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

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, a profesora do

módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

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

parte.

A proba consistirá na resolución de varios supostos prácticos debidamente contextualizados.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

-Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

-Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

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

A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

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
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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, 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 Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos 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 (*)

MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 2016/2017 139

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

Profesorado asignado ao módulo MARTA ESTHER SANTOS PÉREZ,MAGDALENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Subst.),MARÍA BEGOÑA
TUÑAS MAYO (Subst.),MARÍA JOSÉ CALVO REGUEIRO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA JOSÉ CALVO REGUEIRO

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

RA2 - Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto

RA3 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda

RA4 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos sistemas alternativos e aumentativos sen axuda

RA5 - Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as necesidades comunicativas da persoa usuaria

CA1.2 Identificáronse os recursos que favorecen o proceso de comunicación

CA1.4 Describíronse os aspectos que determinan a elección dun sistema de comunicación ou outro, en función das características motóricas, cognitivas e
actitudinais da persoa usuaria

CA1.5 Analizáronse os xeitos de interacción e as condicións máis favorables para que a comunicación se estableza

CA1.6 Identificáronse elementos externos que poidan afectar o correcto uso dos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

CA1.8 Analizáronse as principais informacións e orientacións ofrecidas ao persoal coidador, favorecendo a xeneralización de condutas comunicativas
establecidas

CA2.1 Valorouse a importancia da comunicación nas intervencións

CA2.2 Definíronse os obxectivos de acordo coas necesidades da persoa usuaria

CA2.3 Avaliouse o contexto comunicativo do ámbito en que se vaia realizar a intervención

CA2.5 Identificáronse procedementos de intervención adecuados

CA2.7 Identificáronse as axudas técnicas adecuadas

CA3.1 Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda

CA3.3 Describíronse os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social e educativa

CA3.8 Analizouse a importancia de incrementar o número de símbolos e pictogramas atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa usuaria

CA4.1 Describíronse as estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda e os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social
e educativa

CA4.6 Analizouse a importancia de aumentar o número de signos e o seu contido atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa usuaria

CA5.1 Rexistrouse o nivel de competencia comunicativa nos principais sistemas de comunicación da persoa usuaria

CA5.5 Determinouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Valorouse a importancia de realizar rexistros comunicativos como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria

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 - Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

RA2 - Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto

RA3 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda

RA4 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos sistemas alternativos e aumentativos sen axuda

RA5 - Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valorouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas

CA1.7 Aplicáronse estratexias de fomento da implicación familiar e do seu ámbito social, na intervención con sistemas alternativos e aumentativos de
comunicación

CA2.4 Seleccionáronse as estratexias e a metodoloxía comunicativa para as propostas de intervención

CA2.6 Seleccionáronse os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación de acordo cos obxectivos previstos

CA2.8 Valorouse a importancia de organizar a intervención no ámbito do apoio á comunicación

CA3.2 Creáronse mensaxes cos sistemas de comunicación con axuda, co que se facilitou a comunicación e a atención á persoa usuaria

CA3.4 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda

CA3.5 Realizáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias

CA3.6 Identificáronse as axudas técnicas que se poderían aplicar en casos prácticos caracterizados, e os requisitos de localización e uso que deberían
manterse

CA3.7 Aplicáronse estratexias comunicativas analizando distintos contextos

CA3.9 Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cumpra a participación de terceiras persoas

CA4.2 Creáronse mensaxes en lingua de signos e en sistemas de comunicación sen axuda, facilitando a comunicación e a atención ás persoas usuarias

CA4.3 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias

CA4.4 Comprendéronse mensaxes expresadas en lingua de signos e mediante sistemas de comunicación sen axuda

CA4.5 Aplicáronse estratexias comunicativas analizando diversos contextos comunicativos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cumpra a participación de terceiras persoas

CA5.2 Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido

CA5.3 Rexistráronse elementos alleos aos sistemas de comunicación aplicados e que puideran interferir no desenvolvemento da intervención na
comunicación

CA5.4 Identificáronse os desaxustes entre a persoa usuaria e o sistema de comunicación establecido

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva tanto na primeira parte da proba coma na segunda son os que seguen a continuación e que

se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por parte do alumnado que se presenta pola quenda de PL e que se

corresponden con todos os RA e CA asociados aos mesmos segundo se establece no decreto do currículo:

 RA1. Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

 CA1.1. Identificáronse as necesidades comunicativas da persoa usuaria.

 CA1.2. Identificáronse os recursos que favorecen o proceso de comunicación.

 CA1.3. Valorouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas.

 CA1.4. Describíronse os aspectos que determinan a elección dun sistema de comunicación ou outro en función das características motóricas,

cognitivas e actitudinais da persoa usuaria.

 CA1.5. Analizáronse as formas de interacción e as condicións máis favorables para que a comunicación se estableza.

 CA1.6. Identificáronse elementos externos que poden afectar o correcto uso dos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

 CA1.7. Aplicáronse estratexias de fomento da implicación familiar e do seu ámbito social, na intervención con sistemas alternativos e aumentativos

de comunicación.

 CA1.8. Analizáronse as principais informacións e orientacións ofrecidas ao persoal coidador favorecendo a xeneralización de condutas

comunicativas establecidas.

 RA2. Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto.

 CA2.1. Valorouse a importancia da comunicación nas intervencións.

 CA2.2. Definíronse os obxectivos de acordo coas necesidades da persoa usuaria.

 CA2.3. Avaliouse o contexto comunicativo do ámbito en que se vai realizar a intervención.

 CA2.4. Seleccionáronse as estratexias e a metodoloxía comunicativa para as propostas de intervención.

 CA2.5. Identificáronse procedementos de intervención adecuados.

 CA2.6. Seleccionáronse os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación de acordo cos obxectivos previstos.

 CA2.7. Identificáronse as axudas técnicas adecuadas.

 CA2.8. Valorouse a importancia de organizar a intervención no ámbito do apoio á comunicación.

 RA3. Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda.

 CA3.1. Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda.

 CA3.2. Creáronse mensaxes cos sistemas de comunicación con axuda, co cal se facilitou a comunicación e a atención á persoa usuaria.

 CA3.3. Describíronse os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social e educativa.

 CA3.4. Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda.

 CA3.5. Realizáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias.

 CA3.6. Identificáronse as axudas técnicas que se poderían aplicar en casos prácticos caracterizados e os requisitos de localización e uso que se

deberían manter.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 CA3.7. Aplicáronse estratexias comunicativas analizando distintos contextos.

 CA3.8. Analizouse a importancia de incrementar o número de símbolos e pictogramas atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa

usuaria.

 CA3.9. Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cómpre a participación de terceiras persoas.

 RA4. Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos e sistemas alternativos e aumentativos sen

axuda.

 CA4.1. Describíronse as estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda e os principais signos utilizados nas situacións habituais de

atención social e educativa.

 CA4.2. Creáronse mensaxes en lingua de signos e en sistemas de comunicación sen axuda facilitando a comunicación e a atención ás persoas

usuarias.

 CA4.3. Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias.

 CA4.4. Comprendéronse mensaxes expresadas en lingua de signos e mediante sistemas de comunicación sen axuda.

 CA4.5. Aplicáronse estratexias comunicativas analizando diversos contextos comunicativos.

 CA4.6. Analizouse a importancia de aumentar o número de signos e o seu contido atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa usuaria.

 CA4.7. Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cómpre a participación de terceiras persoas.

 RA5. Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo.

 CA5.1. Rexistrouse o nivel de competencia comunicativa nos principais sistemas de comunicación da persoa usuaria

 CA5.2. Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido.

 CA5.3. Rexistráronse elementos alleos aos sistemas de comunicación aplicados e que poden interferir no desenvolvemento da intervención na

comunicación.

 CA5.4. Identificáronse os desaxustes entre a persoa usuaria e o sistema de comunicación establecido.

 CA5.5. Determinouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos.

 CA5.6. Valorouse a importancia de realizar rexistros comunicativos como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes da

proba segundo se indica no artigo 13 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:

Primeira parte: proba teórica: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte, cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as

persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte: proba 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 unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Cualificarase de cero a dez puntos Para a súaa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán

cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro

puntos.

Para avaliar o proceso de aprendizaxe dos alumnos ou alumnas, tomamos como referencia os resultados de aprendizaxe e os criterios de
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avaliación establecidos para o modulo profesional nos Decreto 73/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao

superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

Consistirá nunha proba tipo test de 100 cuestións obxectivas con catro opcións cada unha, das cales só unha é a correcta. Cada pregunta

contestada correctamente será valorado cunha décima de punto (0,1). Por cada dúas respostas erróneas anularase unha correcta e as non

respostadas non puntúan numéricamente.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

-Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

-Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

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

A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

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, a profesora do

módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

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

parte.

A proba consistirá na resolución de varios supostos prácticos debidamente contextualizados.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

-Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

-Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

-Non será posible saír durante os primeiros trinta minutos desde o comezo de cada parte da proba.
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A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

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, 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 Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos 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 (*)

MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora 2016/2017 53

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

Profesorado asignado ao módulo CÉSAR GARCÍA TRABA

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 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables
para ter éxito na actividade emprendedora

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de servizos á comunidade

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das
empresas

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,
ambiental, demográfico e cultural

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de integración social en función da súa posible
localización

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa integración social e describíronse os principais custos sociais en que
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen

CA2.8 Identificáronse, en empresas de integración social, prácticas que incorporen valores éticos e sociais

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de integración social, e delimitáronse as relacións de
coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de servizos á comunidade

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa

CA3.6 Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e contas anuais

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumos anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa integración social, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais)

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 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola
innovación e a creatividade
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e
fiscais, e formaliza a documentación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de integración social, que ha servir de punto de partida
para a elaboración do proxecto empresarial

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,
ambiental, demográfico e cultural

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de integración social en función da súa posible
localización

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a
responsabilidade social e o plan de márketing

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de integración social tendo en conta a súa localización
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á
liquidez e á rendibilidade da empresa

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumos anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa
relacionada coa integración social, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais)
CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás,
facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de integración social, e describíronse
os circuítos que recorre esa documentación na empresa

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial

Valorar a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para

ter éxito na actividade emprendedor

Analizár as características das actividades emprendedoras no seu sector.

Identificar o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

Valorar o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

Analizar o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

Especificar o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

Identificar os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica

Analizar o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial

Identificar os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social,

ambiental, demográfico e cultural

Apreciar a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades

financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

Definir as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc. ) dunha pequena e dunha mediana empresa e

diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais.

Analizar os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos,

gastos e contas anuais.

Formalizar con corrección, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas

de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa  e describir os circuítos que recorre esa documentación na

empresa.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá en 10 PREGUNTAS CURTAS sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación expostos na programación.

Cada pregunta valorarase en 1,0 puntos. ( 1,0p x 10 = 10 puntos)

INSTRUMENTOS NECESARIOS:

Bolígrafo azul ou negro.
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Calculadora, quedando prohibido o uso do teléfono móbil como calculadora, así como de calculadoras programables.

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. ( 2,5 p 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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