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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 

SSC Servizos Socioculturais e 
á Comunidade 

CSSSCO2 Integración Social Ciclos 
Formativos 
de Grao 
Superior 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0338 Inserción Sociolaboral 2019/2020 7 213 213 

Profesorado asignado ao módulo Gemma Mera Vázquez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados 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 presente programación: 

RA1.- Caracteriza o contexto da inserción sociolaboral, para o que analiza o marco legal e os 
recursos existentes 

CA1.1 Describíronse o marco legal e as políticas de emprego dirixidas a colectivos con dificultades de inserción 

CA1.2 Describíronse as principais modalidades de inserción sociolaboral 

CA1.3 Identificáronse os recursos laborais e formativos para a inserción laboral das persoas usuarias 

CA1.4 Identificáronse as principais fontes de información acerca dos recursos formativos e sociolaborais 
existentes 

CA1.5 Enumeráronse técnicas para a elaboración de arquivos con información sobre os recursos sociolaborais 
e formativos existentes 

CA1.8 Argumentouse a importancia do papel das persoas coa titulación de técnico superior de Integración 
Social no proxecto de inserción sociolaboral 

RA3.- Aplica técnicas de adestramento en habilidades sociolaborais tendo en conta a relación 
entre as necesidades das persoas usuarias e o ámbito laboral. 

CA3.1 Seleccionáronse técnicas de promoción da autonomía persoal no ámbito laboral 

CA3.2 Elaboráronse actividades para o desenvolvemento de habilidades dirixidas á procura activa de emprego 
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CA3.3 Aplicáronse técnicas para mellorar as habilidades sociais das persoas usuarias no ámbito laboral 

CA3.5 Estableceuse a secuencia das tarefas e das funcións propias do posto de traballo da persoa usuaria 

CA3.6 Estableceuse a secuencia das actividades que favorezan o desempeño da actividade laboral de xeito 
independente 

CA3.8 Valorouse a importancia da implicación da persoa usuaria e da súa familia no proceso de inserción 
sociolaboral 

RA 2.- Planifica a intervención en inserción laboral, para o que identifica as necesidades das 
persoas ás que vai dirixida. 

CA2.1 Caracterizáronse as necesidades específicas de inserción laboral que presentan os colectivos de 
intervención 

CA2.2 Identificáronse as variables que contribúen a determinar as competencias laborais de diversos colectivos 
e persoas usuarias 

CA2.4 Definíronse as principais fases e os principais elementos do proceso de planificación de proxectos de 
inserción sociolaboral 

CA2.5 Determináronse itinerarios de inserción sociolaboral 

CA2.6 Identificáronse os documentos e os instrumentos de planificación característicos da inserción laboral 

CA2.9 Deseñouse e elaborouse programas de inserción laboral individualizados dirixidos a vítimas de violencia 
de xénero 

RA5.- Define procedementos para o seguimento e a avaliación do proceso de inserción 
sociolaboral, e xustifica a selección de estratexias, as técnicas e os instrumentos de avaliación 

CA5.1 Identificáronse os indicadores que determinan o éxito ou o fracaso do proxecto de inserción 

CA5.2 Describíronse técnicas de recollida de información para valorar o proceso de adaptación da persoa 
usuaria ao posto de traballo 

CA5.3 Elaboráronse instrumentos de valoración e observación do mantemento de aprendizaxes adquiridas 

CA5.4 Describíronse procedementos de medición da satisfacción e da adaptación das partes implicadas no 
proceso de inserción laboral 

CA5.7 Elaboráronse informes e memorias finais sobre o proxecto de inserción laboral 

CA5.8 Rexistráronse e organizáronse os resultados da avaliación do proceso de inserción sociolaboral 

2.1 Desenvolvemento da programación a partir da declaración do estado de 
alarma 

UD 5.-  

Non desenvolvida antes do 13 de marzo de 2020, polo que o Resultado de Aprendizaxe asociado a esta unidade, 

RA 41, non será avaliado no presente curso 2019-2020. 

                                                        

1 RA4.- Planifica actividades de inserción sociolaboral, para o que analiza a metodoloxía de emprego con apoio. 
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Os mínimos previamente referenciados servirán de base para configurar as probas de recuperación das 

partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación 

continua.  

Ao longo do curso desenvolveuse un proceso de avaliación continua e integral do alumnado. No caso dos 

dous primeiros trimestres a avaliación fíxose en función dos diferentes CAs do currículo e o peso (%) 

establecido para cada un. Así, para acadar unha avaliación positiva no módulo deberá obter unha cualificación 

positiva en todos os CAs considerados como mínimos esixibles de aqueles RAs desenvoltos antes da 

declaración do estado de emerxencia. 

Cualificación final do módulo 

A cualificación final do módulo será calculada da seguinte maneira: 

NOTA PRIMEIRO TRIMESTRE: 60% 

NOTA SEGUNDO TRIMESTRE: 40% 

NOTA FINAL DE MÓDULO: NOTA 1º TRIM+NOTA 2º TRIM+POSITIVOS 3º TRIM 

Actividades propostas no terceiro trimestre: 

1. As actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poderán sumar ata un máximo de un punto tendo en conta a 
media obtida na tarefa globalizada proposta. Esta tarefa consistirá na realización dunha proposta de intervención 
para unha usuaria/o concreta/o dunha entidade que traballe coa metodoloxía de emprego con apoio. Desenvol-
veranse os seguintes aspectos: 

o Perfil vocacional e profesional. 
o Análise do posto de traballo. 
o Principios de intervención. 
o Axentes implicados. 
o Adaptacións necesarias. 
o Sistema de coordinación. 
o Fase de seguimento. 

 

2. Utilizarase a aula virtual do centro como plataforma de traballo. As actividades previamente proposta serán pro-
postas con tempo suficiente para que poidan ser desenvolvidas e entregadas no prazo establecido. Utilizarase a 
plataforma Webex para as conexións de aula-grupo (previa convocatoria con antelación suficiente) coa finalidade 
de clarificar as tarefas da actividades, resolver dúbidas, así como motivas ao alumnado e manter os ánimos. 

3. A comunicación será fluída a través dos foros e comentarios realizados sobre os materiais, documentos, enla-
ces,... propostos pola docente, así como a posibilidade de comunicacións privadas vía correo electrónico ou 
videoconferencias individuais que así foran solicitadas pola docente ou polo alumnado. 

4. Para ter en conta as actividades de ampliación e reforzo do 3º trimestre é necesario ter superados os dous 
trimestres anteriores; en ningún caso estas tarefas desenvolvidas no 3º trimestre substitúen ou complementan 
ás específicas de recuperación para o 1º e 2º trimestre. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación , 
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación 
ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes 
para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

 As actividades de recuperación asociados aos CAs suspensos na primeira e segunda avaliación do alumnado 
pendente dunha avaliación positiva, realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela e consistirán en:  

Resolución de supostos prácticos de intervención en ISL de xeito individual e na análise de recursos, estratexias de 
traballo, análise de colectivos a través preguntas curtas. As probas adaptaranse para a avaliación dos CAs pendentes 
dunha cualificación positiva. 

 O peso das actividades de recuperación calcularase para os CAs que se avalíen para cada alumna/o en 
función das porcentaxes establecidas na programación de módulo ao principio de curso. 

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

 Non procede 

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

 Como actividades de reforzo, repaso ou ampliación de contidos proporase a través da aula virtual do centro: 

o Visionado e análise de documentais de libre difusión. 

o Foros de discusión. 

o Procura e análise de novas relacionadas con cambios nas relacións laborais, novos procesos de inserción 
laboral, problemáticas en colectivos afectados,... 

o Aquelas que poidan ser suxeridas polo alumnado e que complementen a formación do alumnado en relación 
ao módulo presente. 

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

 Ao principio de curso realizouse unha avaliación inicial do alumnado para coñecer o seu estado inicial nas 
competencias básicas adquiridas na etapa anterior a este ciclo formativo. 
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 Non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado do módulo, polo que non se fai necesario 
adaptar nin instrumentos de avaliación, tempos, tarefas ou actividades. 

 

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Asdo: A docente do módulo Gemma Mera Váquez 
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