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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano 

académico

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020

Ciclo formativo

Código da 

familia 

profesional

Familia 

profesional

Código do ciclo 

formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

HOT Hostalaría e 

turismo

CMHOT02 Servizos en restauración CM Ordinario

Código

 MP/UF

Nome Curso Sesións 

semanais

Horas 

anuais

Sesións 

anuais

 

MP0157 Formación e orientación laboral Primeiro 3,0 107 107

Profesorado asignado ao 

módulo

José Manuel Arango Rodríguez

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

2.1. Criterios de valoración das actividades de recuperación.

Establécense tres criterios únicos para todas as actividades relacionadas

cas recuperacións.

• Entregar as tarefas dentro do prazo establecido será valorado con 3

puntos dun total de 10. Penalizarase descontando 1 punto por cada 2

días de retraso.

• Entregar as tarefas por orden, organizadas e boa presentación será

valorado con 3 puntos dun total de 10. Penalizarase con 1 punto non

entregar as tarefas ou exercicios polo orden expostas polo profesor.

Penalizarase  con 1  punto  a  entrega  de  tarefas  que non se  piden.
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Penalizarase con 1 punto cando se aprecie desorganización ou mala

presentación na tarefa ou exercicio.

• Entregar todas as tarefas cos contidos solicitados será valorado con 4

puntos sobre un total de 10. Penalizarase con 1 punto cada tarefa ou

exercicio que non se entregue, ata un máximo de 4 puntos.

2.2. Calificación da avaliación obxecto de recuperación.

2.2.1. Calificación de actividades para recuperar exames pendentes.

• As actividades solicitadas valoraranse sobre 10 puntos (tendo en conta

os criterios do apartado 2.1) e representarán un 80% da nota.  De ser

máis  dunha,  farase  a  media  aritmética  e  despois  a  correspodente

porcentaxe. 

2.2.2.  Calificación  de  actividades  para  recuperar  traballos  non

entregados.

• As actividades solicitadas valoraranse sobre 10 puntos (tendo en conta

os criterios do apartado 2.1) e representarán un 20% da nota.

2.2.3.  A  nota  de  cada   avaliación  que  foi  obxecto  de  recuperación

obterase da seguinte forma:

• Manteranse as notas dos exames superados ou cunha calificación igual

ou superior a 4 (dos feitos para cada avaliación). Sustituiranse as notas

dos exames suspensos polas obtidas na recuperación. Farase a media

aritmética das notas dos distintos exames (tanto notas antiguas iguales

ou superiores a 4, como as de recuperación dos exames suspensos).

• Manteranse  as  notas  obtidas  polos  traballos  presentados  e/ou

incorporaranse as notas da recuperación dos mesmos.
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• E por último, a nota da avaliación será a media ponderada do examen ou

examenes e do traballo,  sendo a ponderación dos examens de 0,8 e de

0,2 para o traballo.

• O resultado anterior será obxecto de redondeo, por exceso ou defecto.

• Para superar a avaliación o alumno/a deberá obter un mínimo de 5.

2.3. Calificación terceira avaliación.

Os  alumnos  e  alumnas  que  teñan  as  dúas  avaliacións  anteriores

aprobadas  poderán  mellorar  a  nota  na  terceira  avaliación  facendo  as

tarefas propostas durante o estado de alarma. As actividades realizadas

durante o estado de alarma non se valorarán de forma negativa, e decir,

os  alumnos  que  non  entreguen  as  actividades  non  poderán  ser

perxudicados, terán a nota media das anteriores avaliacións (primeira e

segunda).

As actividades realizadas durante o estado de alarma serán valoradas da

seguinte forma:

• Non se contemplan puntuacións parciais.

• Valorarase con 4 puntos a entrega na aula virtual das tarefas “Act.

1”. Os exercicios do 1 ao 10).

• Valorarase  con  1,5  puntos  entregar  na  aula  virtual  as  tarefas  e

probas “Act. 3”.

• Valorase con 1,5 puntos entregar na aula virtual as tarefas e probas

“Act. 4”.

• Valorarase  con  3  puntos  a  entrega  na  aula  virtual  as  tarefas  e

probas “Act. 6”.

A calificación das actividades desenvolvidas a distancia (distintas das de

recuperación) será a que o alumno acade sobre un máximo de 10 puntos.

2.4. Calificación final do curso.
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No criterio utilizado non se perxudicará de ningunha forma a calificación

media  obtida  polo  alumno/a  nas  dúas  prinmeiras  avaliacións.  A

calificación final será a que resulte maior de aplicar os dous criterios que

se describen a continuación: 

• Media aritmética das notas obtidas na primeira avaliación, segunda

avaliación e nota obtida nas tarefas desenvolvidas a distancia. 

• Media aritmética das dúas primeiras avaliacións.  

• A nota resultante do cálculo anterior será obxecto de redondeo por

exceso ou defecto.

2.5. Mínimos esixibles.

2.5.1. Primeira avaliación.

Os  mínimos  esixibles  para  recuperar  a  primeira  avaliación  serán  os

seguintes:

• CA2.1.  Identificáronse  o  ámbito  de  aplicación,  as  fontes  e  os

principios de aplicación do dereito do traballo.

• CA2.3.  Identificáronse  os  elementos  esenciais  dun  contrato  de

traballo.

• CA2.4.  Analizáronse as principais  modalidades de contratación e

identificáronse  as  medidas  de  fomento  da  contratación  para

determinados colectivos.

• CA2.6.  Determináronse  as  condicións  de  traballo  pactadas  no

convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións

habituais no sector profesional relacionado. 

• CA2.8.  Analizouse  o  recibo  de  salarios  e  identificáronse  os

principais elementos que o integran. 
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• CA2.12.  Identificáronse  as  características  definitorias  dos  novos

contornos de organización do traballo.

2.5.2. Segunda avaliación.

Os  mínimos  esixibles  para  recuperar  a  segunda  avaliación  serán  os

seguintes:

• CA2.9.  Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a

suspensión e a extinción da relación laboral.

• CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas

traballadoras na empresa.

• CA2.11.  Analizáronse  os  conflitos  colectivos  na  empresa  e  os

procedementos de solución.

• CA1.3.  Apreciouse a  importancia  da  información  e  da  formación

como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

• CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas

traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

• CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos

os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas   

3.1. Actividades de recuperación.

Cada alumno ou alumna deberá recuperar a avaliación ou avaliacións que teña

suspensas.  Para  recuperar  unha  avaliación  únicamente  será  necesario

recuperar a parte non superada, que pode ser traballo y/ou exames.

3.1.1 Primeira avaliación.
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3.1.1.1. Preguntas a contestar por aqueles alumnos/as que teñen menos

dun catro no exame da primeira avaliación, e por tanto non poden facer

media con outras probas.

• CA2.1  Características  do  traballo  regulado  no  Estatuto  dos

Traballadores (retribuido...). Fontes do dereito do traballo, esquema

según a xerarquía (ley, directiva...). Principios a aplicar no dereito

do traballo (principio de irrenunciabilidade de dereitos...). 

• CA2.3.  Elementos  esenciais  dun  contrato  de  traballo

(consentemento...). 

• CA2.4. Distintas modalidades de contratación e pon algún exemplo

de medida de fomento á contratación (axuda...). 

• CA2.6.  Xornada  máxima,  distribución  irregular,  descansos  (entre

xornadas,  durante  a  xornada,  semanal,  diario,  anual...)  e

peculiaridades no sector das artes gráficas. 

• CA2.8.  Describe  os  seguintes  conceptos  da  nómina:  1.  Salario

base. 2. Complementos salariales. 3. Complementos no salariales.

4. Bases de cotización. 5. Deducciones. 

3.1.1.2. Preguntas  que  teñen  que  entregar  os  alumnos  que  non

entregaron as actividades da primeira avaliación (traballo non entregado).

• CA2.12. Describe os novos contornos de organización do traballo. 

3.1.2. Segunda avaliación.

3.1.2.1. Preguntas para os que teñen menos dun catro e, por tanto, non

poden facer media cas outras probas.  Primeiro exame da 2ª avaliación.

• CA2.9.  Explica:  a)  As  causas  e  os  efecos  da  modificación  do

contrato de traballo. b) As causas e os efectos da suspensión do

contrato de traballo.   c)  As causas e os efectos da extinción do

contrato de traballo. 
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3.1.2.2. Preguntas para os que teñen menos dun catro e, por tanto, non

poden facer media cas outras probas.  Segundo exame da 2ª avaliación.

• CA2.10. Describe e diferencia aos Delegados de persoal, comités

de empresa e delegados sindicais (funcións, número e privilexos). 

3.1.2.3.  Preguntas para os que non entregaron o traballo  da segunda

avaliación (so o teñen que entregar os que non as entregaron no seu

momento).

• CA2.11. Tipos de conflictos colectivos na empresa e os métodos de

solución. 

• CA1.3.  Importancia  da  información  e  da  formación  como  medio

para a eliminación ou reducción dos riscos laborais. 

• CA1.7.  Necesidade  de  cumprir  as  obrigas  das  persoas

traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 

• CA3.1. Importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e

en todas as actividades. 

3.2. Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á

avaliación continua (PD).

O  alumnado  que  teña  perda  do  dereito  a  avaliaición  continua,  e  que  non

superarou algunha das avalicións,  terá que facer as mesmas actividades que o

resto de alumnos e alumnas e nas mesmas condicións, xa que, os instrumentos

establecidos  a  princincipio  de  curso  son  suficientes  para  evaluar  tamén  a

alumnos e  alumnas con perdeda do  dereito  a  avaliación  continua,  segundo

establecido no artigo 25.5 da orde 12 de xullo de 2011.

4. Medidas  de  reforzo,  repaso  e  ampliación  de  contidos  e  aprendizaxes

anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado

4.1. Medidas de reforzo e repaso.
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Estas medidas van especialmente destinasdas a aqueles alumnos e alumnas

que non superaron algunha das dúas primeiras avaliacións. Estas actividades

son as que figuran na aula virtual do CIFP Compostela (Act.1, Act.7, Act.8 e

actividades  de  recuperación).   As  actividades  de  reforazo  e  repaso  están

centradas  principalmente  na  segunda  avaliación,  xa  que,  é  na  segunda

avaliación donde hai máis alumnos sen superar a avalaición, ainda así, tamén

se fixo repaso e reforzo da primeira avaliación.  

4.2. Actividades de ampliación de contidos.

Estas actividades van dirixidas a todos os alumnos e alumnas do grupo, tanto

aprobados,  como aqueles que teñen que facer  algunha recuperación.  Estas

actividades centráronse na prevención de riscos laborais. Antes do cese das

actividades lectivas presenciais xa se había impartido a unidade 7 (Conceptos

básicos de prevención, normativa e organización da prevención na empresa), e

que, non foi posible avaliar durante a segunda avaliación. Tendo en conta que

xa  estaban  introducidos  os  contidos  relacionados  ca  prevención  de  riscoos

laborais,  paréceme  apropiado  e  accesible  para  todo  o  alumnado  seguir

ampliando coñecementos  sobre  a  materia.  As  actividades  de  ampliación  de

contidos desenvolvidas durante o estado de alarma son as que figuran na aula

virtual do CIFP Compostela (Act.1, Act.2, Act.3, Act.4, Act.5 y Act.6).

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo

As medidas adoptadas para o alumnado con atención a diversidade, estas medidas

foron  empregadas  incluso  con  alumnos  e  alumnas  que  tiñan  avaliacións  que

recuperar, principalmente, cabe destacar:

• Dar tempo suficiente nas tarefas e probas propostas na aula virtual para que

alumnos  ou  alumnas  con  necesidades  especiais  as  podan  realizar  con

tranquilidade.

• Facilitar a comunicación constante, tanto en foros, como por correo electrónico.
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• En situacións nas que o alumno non producía suficiente retroalimentación nas

comunicacións,  utilizase o teléfono, como medio máis personalizado.
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