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CICLO FORMATIVO Grao Superior: Educación infantil 

Módulo: Intervención con familias e 
atención a menores en risco social 
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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 

CSSSC01 Educación infantil Ciclos 

formativos 
de 

grao superio 

Réxime de 

adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 2019-2020 4 123 123 

Profesorado asignado ao módulo MARTA ESTHER SANTOS PÉREZ, LORENA BERMÚDEZ MOURE (Subst.) 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo - Intervención con 
familias e atención a menores en risco social – evidenciarán a consecución de todos 
os resultados de aprendizaxe vistos ata 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 ata o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación: 

 

RA1. Planifica programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a 
cativos e cativas en acollemento en centros de menores, analizando o modelo de 
atención á infancia da institución e a normativa legal vixente. 

CA1.2. Identificáronse e describíronse as características máis salientables da rede 
de servizos sociais de atención á infancia. 

CA1.3. Analizouse a lexislación en relación aos servizos de atención á infancia. 

RA2. Planifica programas e actividades de intervención con familias e xustifica o 
papel desa intervención na educación e no desenvolvemento integral dos cativos e 
das cativas. 

CA2.1 Identificouse e describiuse a influencia das pautas de crianza na familia no 
desenvolvemento integral dos cativos e das cativas 
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CA2.2. Describíronse programas de axuda e intervención con familias desde os 
ámbitos educativo e social. 

CA2.6. Describíronse os problemas e os indicadores asociados ás familias en 
situación de risco social. 

CA2.7. Identificáronse os indicadores e os requisitos que sinalan a existencia de 
maltrato. 

CA2.8. Concretáronse os protocolos de actuación tras a detección de situacións de 
risco ou maltrato na familia. 

CA2.9. Valorouse o papel da educadora na detección e na comunicación das 
situacións de risco 

CA2.10 Valorouse o papel da educadora na detección e na comunicación das 
situacións de maltrato 

RA4. Pon en práctica actividades e estratexias que favorezan a colaboración da 
familia no proceso socioeducativo dos pequenos e das pequenas en relación coas 
súas características, coas súas necesidades e cos obxectivos da intervención. 

CA4.5. Realizáronse reunións e entrevistas seguindo obxectivos e guións 
establecidos. 

 

A segunda parte da UD4, a UD5 e a UD6 non foron desenvolvidas ata o 13 de 
marzo de 2020, 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 alumnado que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe. 

De acordo cos instrumentos de avaliación establecidos para cada criterio de 
avaliación, os procedementos de avaliación que se utilizarán para avaliar a 
consecución dos resultados de aprendizaxe deste módulo e que formarán a nota de 
cada avaliación serán: 

- PROBAS: un CA poderá ser avaliado mediante unha ou varias probas escritas e/ou 
orais de carácter individual ou grupal, que poderán ser de diverso tipo (test, 
preguntas breves, caso práctico...).  Consideraranse superadas as probas 
cualificadas como mínimo cun 5.. 

- OUTROS (táboas de indicadores, rexistros anecdóticos...): Avaliaranse deste xeito 
os produtos realizados polo alumnado, tanto de xeito individual, como en grupo e 
dentro e fora da aula. 

Para calcular a cualificación de cada unidade cada CA será ponderado polo peso 
que o CA ten na UD. Nos CAs non considerados "mínimos esixibles" poderán obter 
unha cualificación menor do 50% e non precisan ser recuperados pero os CAs 
"mínimos esixibles" non superados deberán ser recuperados para aprobar esa UD. 
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Unha unidade considérase superada cando se superen os mínimos esixibles e a 
cualificación final sexa  do  50% ou máis. 

Para superar o módulo, deberán superarse todas as UD avaliables neste curso 
2019-2020, e polo tanto, todos os CAs considerados como "mínimos esixibles". A 
cualificación final do módulo será o resultado da suma das cualificacións de ditas 
unidades, unha vez ponderadas polo peso que cada unidade ten no conxunto do 
módulo. 

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, 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 levaranse a cabo co alumnado que non acadou os 
resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación mínimos esixidos ao longo das 
avaliacións do curso académico 2019-2020. 

Tendo en conta a individualidade de cada caso, informarase dos criterios de 
avaliación(CA) non alcanzados e acordarase un plan de traballo co alumnado a 
través dos medios habituais de comunicación: Aula Virtual do CIFP Compostela e 
correo electrónico, especificando as actividades de recuperación correspondentes. 

Podendo ser, segundo o caso: 

- Realización e presentación de tarefas sobre os contidos do módulo profesional.  

- Realización de probas obxectivas similares ás aplicadas na avaliación continua. 

O alumnado deberá obter unha puntuación media das actividades de recuperación 
igual ou superior a 5 para superar o módulo. 

 

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

A avaliación extraordinaria consistirá na realización dunha proba que constará dunha 
parte teórica e dunha parte práctica sobre os contidos desenvolvidos ata o 13 de 
marzo , cada unha cun peso dun 50% da nota total. 

PARTE TEÓRICA- Constará de dúas partes. 

Parte A- Preguntas tipo test. Constará de preguntas con 4 opcións de resposta na 
que soamente unha resposta será a correcta. 
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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 ata o 13 de marzo do presente curso académico 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 parte teórica non supera o 5 xa non se correxirá a parte práctica. 

De ser necesario, esta proba poderá ser realizada “on line” a través da aula virtual 
do CIFP Compostela ou doutra plataforma habilitada pola Consellería de Educación. 

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 educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados, destacamos: 

- Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir. 

- Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido 

- Contacto a través do correo electrónico e dos diferentes recursos da Aula Virtual do 
CIFP Compostela: mensaxería e foros para aclarar dubidas e información ao 
respecto. 

 

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

Tal e como se establece na lexislación vixente 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, no seu artigo 28: Ao 
comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión 
de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a 
formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.  

Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional 
correspondente. Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do 
curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e 
motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados 
polo titor/a e datos de información de matrícula.  

 


