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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 

CSSSC02 Integración Social Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
xeral- 
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0344 Metodoloxía da intervención social 2019/2020 4 133 133 

Profesorado asignado ao módulo MARTA ESTHER SANTOS PÉREZ 

 
2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

 

 

 Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Metodoloxía da Intevención Social- evidenciarán a 
consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de 

participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas 
actividades programadas. 

 

 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: 

 
CA1.1 - Identificáronse os métodos, as técnicas e os instrumentos principais de obtención de información 
CA1.4 - Elaboráronse instrumentos coherentes coa súa finalidade 
CA1.5 - Empregáronse as tecnoloxías da comunicación na elaboración de instrumentos para a obtención de información 

CA1.6 - Seleccionáronse as técnicas de análise adecuadas á situación 
 
 

CA2.2. Identificáronse os niveis de planificación na intervención social. 
CA2.4. Describíronse as fases do proceso de planificación. 
CA2.6 Identificáranse os elementos fundamentais da planificación 

 
 
CA3.3. Identificáronse os elementos fundamentais dunha campaña de promoción e difusión. 

CA3.4. Describíronse os medios, as estratexias e as técnicas principais para a promoción e a difusión dos proxectos 
sociais. 

CA3.6. Deseñáronse campañas de promoción e difusión de proxectos sociais utilizando recursos de diversa índole. 

 

 A UD5 e U6 e os CA correlacionadas cos  RA4 e RA 5 non foron posibles tratalos polo que non serán tidas en conta para a 
avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. 

 

 Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as 
probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de 
avaliación ordinaria do módulo. 

 

 Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou 
información sobre a marcha da aprendizaxe empregando distintos instrumentos de avaliación descritos na programación feita 
ao incio de curso. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
  superadas  

 

 Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado da 1ª e 2ª avaliación  faranse actividades de recuperación 
vía virtual para que o  alumna/o con CA mínimos esixibles suspensos poidan recuperalos. 

 

3.1 Actividades de recuperación 
 

 As actividades de recuperación do alumnado con algún CA mínimo esixible pendente ,da 1ª ou 2ª avaliación ,realizaranse co 
apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela. As actividades serán variadas en relación ao tipo de Ca suspenso puidendo ser 
supostos práctico, preguntas a desenvolver, traballos ou probas escritas tipo test. 

 
3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

dereito á avaliación continua (PD) 
 

 En aplicación dos artigos 25.2 e 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación 
e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial,a avaliación ten un carácter continuo 
pero o alumnado que perda o dereito á avaliación continua na modalidade presencial terá dereito a realizar unha proba 

extraordinaria de avaliación Esta proba poderá realizarse presencialmente ou se fose o caso por medio da aula virtual 
 
 A proba que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica; cada parte terá un peso dun 50% da nota total. 

 
 PARTE TEÓRICA- 
 * Parte A- Preguntas tipo test. Constará de preguntas con 4 opcións de resposta na que soamente unha resposta será a 

correcta. 
 As respostas erradas ou non contestadas non descontarán, sendo necesario un mínimo de 35 respostas correctas para 
obter a cualificación de 5. Se non supera esta parte xa non se correxirá a parte B 

 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- Preguntas de resposta breve- Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo 
a puntuación máxima de 10 e a mínima para aprobar de 5. 

 
  
 PARTE PRÁCTICA: poderá incluír contidos procedimentais abordados ao longo do módulo que requiran a aplicación de 

estratexias, técnicas e protocolos específicos de intervención. Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é 
preciso obter 5 (dun máximo de 10 puntos) en cada unha das partes que a compoñen. Se a primeira parte non supera o 5 xa non 
correxirá a segunda. 

 
 

 
 

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

 

 

 Como medidas de reforzo e repaso propoñeranse actividades a través da Aula Virtual do CIFP Compostela.  

 Tamén iranse ampliando contidos do 3º trimestre e se propondrán actividades para que o alumnado voluntariamente as 
faga e vaia adquirindo parte dos coñecementos que lle correspondería tratar este último trimestre.  

 
 Propóñense como ferramentas de apoio as seguintes: 
 

 
 -Videoconferencia con todo o grupo unha vez por semana.De cara a resolución de dúbidas, apoio no deseño e elaboración 
de materiais. 
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 -Videoconferencias por grupo de traballo 
 -Aula virtual: na que terán a documentación básica e actividades de reforzó e ampliación para promover unha maior 
comunicación entre o alumnado e o equipo docente 

 -Correo electrónico: como apoio a todas as ferramentas anteriormente citadas. 

 O equipo docente, manterá unha videoconferencia semanal para ir facendo unha avaliación continua do proceso e ir 
facendo propostas de mellora no momento que se considere necesario. 

 

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

 

 

 Entendemos como reforzo educativo o conxunto de medidas educativas deseñadas polo profesorado dirixidas a axudar 

ao alumnado nas súas dificultades escolares ordinarias. 

 Entre as medidas que desde un principio se establecen nesta programación tales como: 

 - Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir. 

 - Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de 
procesos que se poñen en xogo. 

 - Promover a aprendizaxe cooperativa e a axuda entre iguais, facilitando a constitución de grupos heteroxéneos que 

perseguen un mesmo obxectivo desde a premisa de que para conseguilo é imprescindible a participación de todas as persoas 
do grupo. 

 - Propoñer actividades de traballos colaborativos en pequenos grupos ou en parella. 

 Na situación actual, ás dificultades que poden presentar algúns alumnos é de acceso á rede e a ausencia de medios 
tecnolóxicos que lle dificultan seguir o módulo con normalidade. No noso caso non houbo dificultades deste topo. 

 

 
 

Santiago de Compostela,13 de maio de 2020 
 

 
 

Asdo Marta Esther Santos Pérez 
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