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1. Identificación da programación 
 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Curso 
académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

 

Código  

da familia 
profesional 

Familia 
profesional 

Código do
 ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

P SSC Servizos 
socioculturais e 
á comunidade 

 Atención a persoas en situación de 
dependencia 

Ciclos 
formativos 
de grao 
medio 

Réxime 
xeral- 
ordinari
o 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesi
óns 
sem
anai
s 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0218 

MP0218_22 

 

MP0218_12 

Formación e Orientación Laboral 

Dereito do traballo e da seguridade social, e 
procura de emprego 

Prevención de riscos laborais 

2019/2020 3 

 

107 

62 

 

43 

107 

62 

 

43 

Profesorado asignado ao 
módulo 

Mª José Fernández Agrafojo 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 
 

 
Tendo en conta a actual crise sanitaria, a declaración do estado de alarma, o confinamento, e a filosofía que 
inspira as Instrucións do 27 de abril, os seguintes resultados de aprendizaxe son soamente os imprescindibles 
que o docente considera como necesarios e prioritarios, dada a excepcionalidade do momento, para o 
adecuado progreso do alumnado : 
 
 
Resultados de aprendizaxe acadados : 

 
Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de 
traballo. 
 
Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo 
da vida. 

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os 
factores de risco máis habituais do sector de guía, información e asistencia turísticas. 

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes 
implicados. 

Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral no sector. 
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Os criterios de avaliación son: 

Para as actividades de recuperación dos dous primeiros trimestres: 

a) Primeiro trimestre: 
 
Non houbo alumnos suspenso neste trimestre 

b) Segundo trimestre: 

Non houbo alumnos suspenso neste trimestre. 

Para as actividades de repaso e reforzo dos dous primeiros trimestres: 

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

Análise da relación laboral individual. 

Analizáronse as modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación. 

Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en atención a 
persoas en situación de dependencia. 

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

Para as actividades de ampliación do terceiro trimestre: 

Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e 
doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional. 

Identificáronse as situacións de risco más habituais nos ámbitos de traballo do sector. 

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

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

Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector. 

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

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

Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de 
diversos tipos. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
  superadas  

 

 

 

3.1 Actividades de recuperación 
 

                Non houbo alumnos suspensos na 1ª e 2ª avaliación.  

 
3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

dereito á avaliación continua (PD) 
 
Non  houbo alumnos suspensos, polo que non foi necesario deseñar actividades de 
recuperación 

 
 

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

 

 
 
 

Actividades de repaso e reforzo: 
 

Actividade consistente en contestar a 10 preguntas curtas sobre as diferentes relacións laboráis 

Actividade consistente en 10 supostos teóricos referidos aos distintos tipos de contratos de traballo, que 
deberánse  identificar. 

Actividade consistente en elaborar o curriculum vitae de cada alumno e a carta de presentación que o 
puidese acompañar. 

Actividade consistente en analizar conceptualmente un texto en materia de suspensión, modificación e 
extinción do contrato de traballo, e contestar a 10 preguntas plantexadas. 
 

Actividades de ampliación: 

Actividades consistentes en contestar a un cuestionario tipo test e preguntas curtas sobre riscos e danos 
laborais no sector, medidas e plans de prevención, organización, protección, actuacións de emergencia, 
técnicas de primeiros auxilios e seguridade laboral. 

Todas as actividades de repaso, reforzo e ampliación valoraránse ata 1 punto, dado que están baseadas 
en exercicios do manual que se utiliza na clase, e que os alumnos poden contestalas  na sua casa 
consultando ao mesmo. 
 

Para aprobar o módulo a nota mínima será de 5 puntos sobre 10, e obteráse da media aritmética das 
dos primeiras avaliacions, incrementada en su caso coa puntuación obtida nas actividades de repaso, 
reforzo o ampliación (que soamente poderán ser avaliadas positivamente). 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 

 

Respecto ao alumnado matriculado neste módulo, tendo en conta as reunións levadas a cabo coa 
orientadora e o tutor, detectáronse necesidades especiáis de atención, polo que se acordóu que as 
probas se fixeran preferentemente tipo test, darlle máis tempo para as probas, e así facilitarlle ao 
alumnado a resolución das mesmas dun xeito axeitado ao seu nivel o non por iso menos eficaz. 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, a 12 de Maio de 2020 
 
 
 
 
Asdo: Mª José Fernández Agrafojo 
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