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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 CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Ciclos formativos 
de grao superior 

Réxime 
xeral - 
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0514 Formación e orientación laboral 2019/2020 3 107 107 

MP0514_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social e 
procura de emprego 

2019/2020 3 62 62 

MP0514_12 Prevención de riscos laborais 2019/2020 3 45 45 

Profesorado asignado ao módulo César García Traba 

 
 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo – Formación e Orientación Laboral - 
evidenciarán a consecución de tódolos resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 2020. Os mínimos 
para este módulo, deberán acadar os logros indicados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos 
de avaliación descritos na programación do módulo: 

UF 22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e 
procura de emprego 

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

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior 
en dirección de servizos en restauración e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.  

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

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

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

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

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.  
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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 co título de técnico superior en dirección de servizos en 
restauración 

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

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

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na S 40 empresa.  

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

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización. 

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as 
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestación 

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

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa 
duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.  

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

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

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

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

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior 
en dirección de servizos en restauración. 

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de 
técnico superior en dirección de servizos en restauración  

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

 

UD7, UD8 e UD9. Non foron desenvolvidas ata o 13 de marzo de 2020, polo que non se terán en conta para 

a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020.  

 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados 
os RA e CA non superados polo alumnado, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes 
para cada alumno/a. 
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3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado que non acadou os anteriores mínimos, realizaranse con apoio da 
Aula Virtual do CIFP Compostela, e consistirán en:  

• Realización das tarefas propostas ó longo do curso na 1ª e 2ª avaliación, consistentes en supostos prácticos 
sobre a materia, preguntas para desenrolar a teoría, probas con preguntas tipo test a realizar online e 
exposición de novas de prensa relacionadas cos contidos da materia 

• Proba ou exame a realizar na Aula Virtual do CIFP Compostela sobre os contidos e criterios de avaliación 
non superado 

A valoración destas actividades farase de acordo ó indicado na programación, obtendo a nota final do módulo 
coas ponderacións indicadas na programación para cada criterio de avaliación e unidade didáctica, con exclusión 
das unidades non impartidas presencialmente ata o 13/03/2020 

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

Para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua realizarase un seguimento do seu avance de cara á 
superación do módulo. Con esta finalidade propoñeránselle actividades e tarefas de repaso. Estas actividades 
permitiranlle prepararse para unha proba de tódolos contidos do módulo considerados mínimos esixibles, que se 
realizará con carácter previo ó fin do terceiro trimestre, ó longo do mes de maio 

No caso de non superar o módulo nesta proba e dada a extraordinaria situación en que nos atopamos e coa 
finalidade de que ninguén perda o curso, faráselle outra proba no mes de xuño sobre todos os contidos do módulo 
considerados mínimos esixibles. 

 

 

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

Durante o terceiro trimestre activaronse na Aula Virtual do CIFP Compostela os contidos das UD 7, 8 e 9 
correspondentes á prevencion de riscos laborais. O contido destas unidades foi impartido mediante documentos, 
videos explicativos e clases online mediante videoconferencia. Coa impartición destas unidades combinouse a 
realización de tarefas por parte do alumnado que se foron titorizando polo profesor mediante estas clases por 
videoconferencia, os foros da Aula Virtual e o correo electrónico. Estas actividades están destinadas 
principalmente ó alumnado que xa ten superado o módulo nas dúas primeiras avaliacións e serán valoradas de 
xeito global obtendo unha nota pola súa realización que será sumada á nota do módulo de FOL (obtida segundo 
os parámetros da programación para os mínimos esixibles) dacordo coa seguinte escala: 

Nota das tarefas de ampliación entre 5 e 6,99: súmase 0,5 puntos á nota do módulo 

Nota das tarefas de ampliación entre 7 e 8,99: súmase 1 puntos á nota do módulo 

Nota das tarefas de ampliación entre 9 e 10: súmase 1,5 puntos á nota do módulo 

As medidas de reforzo e repaso están explicadas no punto 3.1 e só están previstas para o alumnado que non ten 
acadado os mínimos esixibles neste documento. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tra-la realización da avaliación inicial a principio de curso, non se detecta necesidade de ningunha medida de 
atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo, polo que tampouco nesta situación extraordinaria se 
precisa ningunha medida de atención á diversidade. 

Por outra parte, tampouco se ten novas de alumnado afectado pola doenza ou noutras situacións que lle impida 
seguir o curso a distancia mediante as ferramentas xa indicadas, nin tampouco con problemas graves de 
conectividade que dificulten o seguimento do curso a distancia. 

 

 
Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2020 
 
 
 
 
Asdo: César García Traba 

http://www.cifpcompostela.edu.es/

