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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0341 Apoio á intervención educativa 62019/2020 123123

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TEMBRA TÚÑEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo de Técnico Superior en Integración Social aparece regulado polo Decreto 73/2016, do 28 de abril,  que establece o currículo do ciclo

formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social.

A competencia xeral do título de técnico superior en Integración Social consiste en programar, organizar, pór en práctica e avaliar as intervencións

de integración social aplicando estratexias e técnicas específicas, promovendo a igualdade de oportunidades, con actitude de respecto cara ás

persoas destinatarias e garantindo a creación de ámbitos seguros, tanto para profesionais como para as persoas destinatarias.

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade profesional ou voluntaria no sector dos servizos ás persoas (de tipo asistencial,

educativo, de apoio na xestión doméstica e psicosocial) e no de servizos á comunidade (atención psicosocial a colectivos e persoas en desvantaxe

social, mediación comunitaria, inserción ocupacional e laboral, promoción de igualdade de oportunidades e defensa dos dereitos das vítimas de

violencia de xénero e dos seus fillos e as súas fillas).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Técnico/a de programas de prevención e inserción social.

- Educador/ora de equipos residenciais de diverso tipo.

- Educador/ora de persoas con discapacidade.

- Traballador/ora familiar.

- Educador/ora de educación familiar.

- Auxiliar de tutela.

- Monitor/ora de centros abertos.

- Técnico/a de integración social.

- Especialista de apoio educativo.

- Educador/ora de educación especial.

- Técnico/a educador/a.

- Técnico/a especialista I (de integración social).

- Técnico/a especialista II (educativo).

- Monitor/ora de persoas con discapacidade.

- Técnico/a de mobilidade básica.

- Técnico/a de inserción ocupacional.

- Mediador/ora ocupacional e/ou laboral.

- Dinamizador/ora ocupacional e/ou laboral.

- Educador/ora de base.

- Mediador/ora comunitario/a.

- Mediador/ora intercultural.

- Mediador/ora veciñal e comunitario/a.

- Preparador/ora laboral.

- Técnico/a de emprego con apoio.

- Técnico/a de acompañamento laboral.

- Monitor/ora de rehabilitación psicosocial.

Podemos valorar con estes datos como na localización do Título de Técnico/a Superior en Integración Social na cidade de Santiago de Compostela

as administracións educativas tiveron en conta as seguintes consideracións:
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a) A empregabilidade do título de técnico superior en Integración Social vén avalada polo amplo número de sectores profesionais en que

desenvolve a súa actividade, nomeadamente no sector de servizos sociais e educativos, que agrupa a maior cantidade de persoal da familia de

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

b) A incorporación de actividades profesionais xeradas en novos sectores, como a mediación comunitaria e a inserción laboral de persoas con

discapacidade e de persoas en risco de exclusión social, das vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e as súas fillas, aumentará

considerablemente as posibilidades de inserción laboral das persoas con esta titulación.

c) As medidas establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de

dependencia, e o aumento de persoas da terceira idade fan previsible unha alta inserción laboral e a tendencia a un crecemento estable.

Cunha duración de 123 horas, o módulo profesional de Apoio á Intervención Educativa facilitaralle ao alumnado a formación necesaria para

desempeñar as funcións de deseño na planificación e na avaliación das intervencións educativas que se levan a cabo co alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo.

O deseño e a planificación abranguen aspectos como:

- Definición e establecemento da secuencia das intervencións educativas.

- Planificación da intervención e avaliación.

- Planificación da organización dos recursos.

- Definición e/ou elaboración da memoria, informes, protocolos e outros documentos.

A función de avaliación abrangue aspectos relacionados co deseño da valoración da intervención, aplicando criterios de calidade ás súas

intervencións.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións desenvólvense na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

no contexto escolar.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), d), f), h), j), ñ), o), q), r), t), u), v) e w) do ciclo formativo, e as competencias a),

d), f), h), j), ñ), o), q), s), t) e u).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permitan alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

- Análise de casos, plans de atención á diversidade, adaptacións curriculares e programas de reforzo e de apoio.

- Programación de actividades de apoio á intervención educativa a partir de adaptacións curriculares individuais e programacións diversas.

- Adecuación dos materiais curriculares ás características do alumnado.

- Reflexión crítica sobre a integración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo no ámbito educativo, así como sobre o grao de

cumprimento na práctica dos principios que rexen a atención á diversidade.

- Traballo en equipo.

- Sensibilización acerca da necesidade de acoutar funcións e tarefas do persoal profesional que intervén na educación do alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo.

A superación deste módulo permite ao alumnado a acreditación das seguintes unidades de competencia:

_UC1427_3: executar, en colaboración co/coa titor/ora e/ou co equipo interdisciplinar do centro educativo, os programas educativos do alumnado

con necesidades educativas especiais na súa aula de referencia.

_UC1428_3: pór en práctica os programas de autonomía e hixiene persoal no aseo do alumnado con necesidades educativas especiais,

participando co equipo interdisciplinar do centro educativo.

Estas UC capacítano para traballar en varios ámbitos que están moi presentes na nosa Comunidade, na provincia e na contorna de Santiago de

Compostela, contexto socioeconómico de influencia do CIFP Compostela. Aínda que no ensino regrado e formal non se consolidou a figura do
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integrador/a social nos centros educativos, a súa presenza faise cada vez máis necesaria xa que coñecemos o incremento da conflitividade nos

mesmos, do acoso escolar, do abandono prematuro dos estudos e da violencia machista en múltiples expresións. Con todo esisten xa programas

como o Conecta-Aleida de Igaxes3, no ensino non formal, que se implementa no noso concello e nos de Oroso e Poio desde o curso 2009/10 con

grande éxito para previr o abandono escolar prematuro.

Existen outros programas implementados por Igaxes3 nos pisos tutelados ou no programa Mentor, onde os futuros/as integradores/as sociais terán

cabida a través da súas competencias profesionais na nosa contorna como educadores nos mesmos ou como Auxiliar Técnico/a Educativo nos

centros educativos. Co desenvolvemento da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en

situación de dependencia, e o aumento de persoas da terceira idade fan previsible unha alta inserción laboral e a tendencia a un crecemento

estable, máis nesta cidade onde a poboación está bastante envellecida. Nesta lei crease a figura do/a asistente persoal e as persoas do Foro de

Vida Independente reclaman o desenvolvemento da lei, dada a súa absoluta necesidade para apoiar ás persoas con diversidade, sendo sen

dúbida un nicho de traballo máis dos/as futuros/as integradores/as sociais a través desta figura como promoción da autonomía persoal e social

dos/as destinatarios/as deste recurso.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
34100

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 O sistema educativo: estrutura e
características principais

Nesta unidade realizarase unha introducción xeral ao módulo
e aos principais conceptos relacionados coa intervención
educativa. Asemade, analizaremos a estrutura do actual
sistema educativo en España, a organización dos centros e o
estudo do currículo.

24 20 X

2 Alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo

Nesta unidade identificaremos e caracterizaremos ao
alumnado destinatario do apoio educativo.

27 20 X

3 Medidas de atención á
diversidade

Nesta unidade analizaremos os tipos de medidas de
actuación á diversidade.

30 30 X X

4 Organización do apoio á
intervención educativa

Nesta unidade analizaremos como se organiza o apoio á
intervención educativa.

24 20 X X

5 Avaliación e seguemento do
apoio á intervención educativa

Nesta unidade analizaremos os criterios e as ferramentas
necesarias para avaliar o apoio á intervención educativa.

18 10 X

Total: 123

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O sistema educativo: estrutura e características principais 24

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O apoio á intervención educativa 8,011.2 Introducir o módulo e explicar os procedementos de avaliación e
cualificación

1.3 Identificar ás persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto
educativo

1.1 Identificar os coñecementos previos do alumnado

O sistema educativo 10,022.1 Describir as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo

2.2 Analizar a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros
educativos

A organización escolar 6,033.1 Identificar os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do
currículo

3.2 Relacionar a intervención educativa dirixida ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os
documentos de programación do centro

24TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto
educativo

S 20   CA1.1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto
educativo

PE.1 - Cuestionario sobre as persoas
susceptibles da intervención do técnico no
contexto educativo

•

 CA1.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo

S 30   CA1.2.1 Describiuse a organización e estrutura do sistema educativo español OU.1 - Táboa de indicadores sobre o
documento no que se describe a
organización e estrutura do sistema
educativo español

•

S 20 CA1.3 Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos PE.2 - Casos prácticos sobre a lexislación
relativa á atención á diversidade nos centros
educativos

•

S 15 CA1.4 Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo PE.3 - Cuestionario sobre os niveis de
concreción curricular e os elementos
básicos do currículo

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.5 Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os documentos de programación do
centro

PE.4 - Casos prácticos sobre a relación da
intervención educativa dirixida ao alumnado
con necesidades específicas de apoio
educativo co proxecto educativo e os
documentos de programación do centro

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: dificultade específica de aprendizaxe, altas capacidades, incorporación tardía ao sistema educativo, condicións persoais ou
historia escolar.
 Análise da lexislación en materia de integración escolar.

 Niveis de concreción curricular.

 Identificación dos elementos básicos do currículo.

 Documentos de planificación do centro educativo: proxecto educativo, programación xeral anual, regulamento de réxime interno, etc.

 Papel do persoal técnico superior en Integración Social no ámbito educativo

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0O apoio á intervención
educativa - Nesta
actividade faremos unha
introdución xeral ao módulo
e aos principais conceptos
relacionados coa
intervención educativa.

Exposición teórica
participativa

• Cumprimentación do
cuestionario de
avaliación inicial

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as persoas
susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

Cuestionario de
avaliación inicial

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as persoas
susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

10,0O sistema educativo  -
Nesta actividade
analizaremos a normativa,
estrutura e organización do
noso sistema educativo

Exposición teórica
participativa

• Video fórum " A
educación prohibida"

•

Exposición sobre a
organización e
estrutura do sistema
educativo español

•

Tarefa de avaliación
con OU.1-Táboa de
indicadores sobre o
documento no que se
describe a organización
e estrutura do sistema
educativo español

•

Tarefa de avaliación
con PE.2-Casos
prácticos sobre a
lexislación relativa á
atención á diversidade
nos centros educativos

•

Debate sobre o
documental "A
educación prohibida"

•

Exposición sobre a
organización e
estrutura do sistema
educativo español

•

Documento no que se
describe a organización
e estrutura do sistema
educativo español

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

OU.1 - Táboa de
indicadores sobre o
documento no que se
describe a organización
e estrutura do sistema
educativo español

•

PE.2 - Casos prácticos
sobre a lexislación
relativa á atención á
diversidade nos centros
educativos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A organización escolar Exposición teórica
participativa

• Resolución de casos
prácticos sobre os
niveis de concreción
curricular e os
elementos básicos do
currículo

•

Resolución de casos
prácticos sobre a
relación da intervención
educativa dirixida ao
alumnado con
necesidades
específicas de apoio
educativo co proxecto
educativo e os
documentos de
programación do centro

•

Tarefa de avaliación
con PE.3-Cuestionario
sobre os niveis de
concreción curricular e
os elementos básicos
do currículo e PE.4-
Casos prácticos sobre
a relación da
intervención educativa
dirixida ao alumnado
con necesidades
específicas de apoio
educativo co proxecto
educativo e os
documentos de
programación do centro

•

Documento cos casos
prácticos

•

Documento coas
probas escritas

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.3 - Cuestionario
sobre os niveis de
concreción curricular e
os elementos básicos do
currículo

•

PE.4 - Casos prácticos
sobre a relación da
intervención educativa
dirixida ao alumnado con
necesidades específicas
de apoio educativo co
proxecto educativo e os
documentos de
programación do centro

•

24,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 27

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Alumnado con necesidades educativas especiais 7,011.1 Analizar as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe 4,022.1 Analizar as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

Alumnado con trastorno por déficit de atención e
hiperactividade

4,033.1 Analizar as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

Alumnado con altas capacidades intelectuais 4,044.1 Analizar as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

Alumnado con integración tardía no sistema educativo español
e con outras condicións personais ou de historia escolar

4,055.1 Analizar as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

Organización dos centros que atenden alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo

4,066.1 Describir a organización dos centros que atenden alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo

27TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto
educativo

S 70   CA1.1.2 Analizáronse as características e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto educativo

PE.1 - Cuestionario sobre as características
e necesidades das persoas susceptibles da
intervención do técnico no contexto
educativo

•

 CA1.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo

S 30   CA1.2.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo

PE.2 - Cuestionario sobre as estruturas
organizativas dos centros que atenden
alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: dificultade específica de aprendizaxe, altas capacidades, incorporación tardía ao sistema educativo, condicións persoais ou
historia escolar.
 Integración no ámbito educativo: tipos de centros (estrutura organizativa), e tipos e niveis de integración.
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4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Alumnado con necesidades
educativas especiais -
Nesta actividade
analizaremos as
características e
necesidades do alumnado
con necesidades
educativas especiais.

Exposición teórica
participativa

• Elaboración dunha
exposición visual
(power point ou similar)
sobre as características
e necesidades do
alumnado con
necesidades educativas
especiais

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles
da intervención do
técnico no contexto
educativo

•

Arquivo coa exposición•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

4,0Alumnado con dificultades
específicas de aprendizaxe
- Nesta actividade
analizaremos as
características e
necesidades do alumnado
con dificultades específicas
de aprendizaxe

Exposición teórica
participativa

• Elaboración dunha
exposición visual
(power point ou similar)
sobre as características
e necesidades do
alumnado con
dificultades específicas
de aprendizaxe

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles
da intervención do
técnico no contexto
educativo

•

Arquivo coa exposición•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

4,0Alumnado con trastorno por
déficit de atención e
hiperactividade - Nesta
actividade analizaremos as
características e
necesidades do alumnado
con trastorno por déficit de
atención e hiperactividade

Exposición teórica
participativa

• Elaboración dunha
exposición visual
(power point ou similar)
sobre as características
e necesidades do
alumnado con trastorno
por déficit de atención e
hiperactividade

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles
da intervención do
técnico no contexto
educativo

•

Arquivo coa exposición•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Alumnado con altas
capacidades intelectuais -
Nesta actividade
analizaremos as
características e
necesidades do alumnado
con altas capacidades
intelectuais

Exposición teórica
participativa

• Elaboración dunha
exposición visual
(power point ou similar)
sobre as características
e necesidades do
alumnado con altas
capacidades
intelectuais

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles
da intervención do
técnico no contexto
educativo

•

Arquivo coa exposición•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

4,0Alumnado con integración
tardía no sistema educativo
español e con outras
condicións personais ou de
historia escolar - Nesta
actividade analizaremos as
características e
necesidades do alumnado
con integración tardía no
sistema educativo español
e con outras condicións
personais ou de historia
escolar

Exposición teórica
participativa

• Elaboración dunha
exposición visual
(power point ou similar)
sobre as características
e necesidades do
alumnado con
integración tardía no
sistema educativo
español e con outras
condicións personais
ou de historia escolar

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles
da intervención do
técnico no contexto
educativo

•

Arquivo coa exposición•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
e necesidades das
persoas susceptibles da
intervención do técnico
no contexto educativo

•

4,0Organización dos centros
que atenden alumnado con
necesidades específicas de
apoio educativo - Nesta
actividade describiremos a
organización dos centros
que atenden alumnado con
necesidades específicas de
apoio educativo

Exposición teórica
participativa

•

Charla coloquio cun
representante dun CEE

•

Visita a un CEE•

Tarefa de avaliación
con PE.2-Cuestionario
sobre as estruturas
organizativas dos
centros que atenden
alumnado con
necesidades
específicas de apoio
educativo

• Charla coloquio•

Visita aun CEE•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.2 - Cuestionario
sobre as estruturas
organizativas dos
centros que atenden
alumnado con
necesidades específicas
de apoio educativo

•

27,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medidas de atención á diversidade 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar NO

RA2 - Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Medidas de atención á diversidade 12,011.1 Identificar as características, os obxectivos, a organización e o
funcionamento dos programas de atención á diversidade

1.2 Aplicar técnicas para a programación de actividades de apoio á
intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e
individualización

1.3 Seleccionar criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da
institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do
alumnado

Adaptacións curriculares 12,022.1 Describir a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular

2.2 Relacionar as necesidades educativas específicas de apoio educativo
coas adaptacións curriculares requiridas

2.3 Identificar as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as
adaptacións curriculares individuais

2.4 Identificar as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha
adaptación curricular

Papel das actividades complementarias na integración escolar 6,033.1 Valorar o papel das actividades complementarias na integración escolar

3.2 Describir as funcións do persoal técnico para promover a participación
nas actividades complementarias das persoas destinatarias

30TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.6 Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento
dos programas de atención á diversidade

PE.1 - Cuestionario sobre as características,
os obxectivos, a organización e o
funcionamento dos programas de atención á
diversidade

•

S 20 CA2.1 Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular PE.2 - Cuestionario sobre a estrutura e os
elementos dunha adaptación curricular

•

S 20 CA2.2 Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas
adaptacións curriculares requiridas

PE.3 - Casos prácticos sobre a relación
entre as necesidades educativas
específicas de apoio educativo coas
adaptacións curriculares requiridas

•

S 10 CA2.3 Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as
adaptacións curriculares individuais

PE.4 - Casos prácticos sobre a
identificación das actividades que cumpra
realizar co alumnado analizando as
adaptacións curriculares individuais

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.4 Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención
educativa atendendo aos principios de inclusión e individualización

PE.5 - Casos prácticos sobre as técnicas
para a programación de actividades de
apoio á intervención educativa atendendo
aos principios de inclusión e
individualización

•

S 10 CA2.5 Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co
marco curricular e coas necesidades e os intereses do alumnado

PE.6 - Casos prácticos sobre selección de
criterios metodolóxicos de acordo cos
obxectivos da institución, co marco
curricular e coas necesidades e os intereses
do alumnado

•

S 10 CA2.6 Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación
curricular

PE.7 - Casos prácticos sobre a
identificación das medidas de acceso ao
currículo establecidas nunha adaptación
curricular

•

N 5 CA2.7 Valorouse o papel das actividades complementarias na integración escolar PE.8 - Casos prácticos sobre o papel das
actividades complementarias na integración
escolar

•

N 5 CA2.8 Describíronse as funcións do persoal técnico para promover a participación nas
actividades complementarias das persoas destinatarias

PE.9 - Casos prácticos sobre as funcións do
persoal técnico para promover a
participación nas actividades
complementarias das persoas destinatarias

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Plan de atención á diversidade: criterios para a súa elaboración. Análise de programas educativos dirixidos á atención á diversidade.

 Adaptacións curriculares: elementos e estrutura; proceso de elaboración.

 Identificación de necesidades específicas de apoio educativo: adaptacións máis frecuentes.

 Proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: principios metodolóxicos.

 Identificación dos principios psicopedagóxicos que sustentan a intervención educativa co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 Medidas de acceso ao currículo para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 Programación de actividades de apoio á intervención educativa.

 Programación de actividades de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo en momentos non lectivos: comedor, recreo, etc.

 Papel das actividades complementarias e extraescolares na integración escolar: estratexias para promover a participación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 Funcións do persoal técnico nas actividades complementarias.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Medidas de atención á
diversidade - Nesta
actividade identificaremos
as características, os
obxectivos, a organización
e o funcionamento dos
programas de atención á
diversidade

Exposición teórica
participativa

• Análise das
características, os
obxectivos, a
organización e o
funcionamento dos
programas de atención
á diversidade

•

Resolución de casos
prácticos sobre as
técnicas para a
programación de
actividades de apoio á
intervención educativa

•

Resolución de casos
prácticos sobre criterios
metodolóxicos para a
programación de
actividades de apoio á
intervención educativa

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre as
características, os
obxectivos, a
organización e o
funcionamento dos
programas de atención
á diversidade, PE.5-
Casos prácticos sobre
as técnicas para a
programación de
actividades de apoio á
intervención educativa
atendendo aos
principios de inclusión e
individualización e PE.
6-Casos prácticos
sobre selección de
criterios metodolóxicos
de acordo cos
obxectivos da
institución, co marco
curricular e coas
necesidades e os
intereses do alumnado

•

Documento coa análise
das características, os
obxectivos, a
organización e o
funcionamento dos
programas de atención
á diversidade

•

Documento coa
resolución dos casos
prácticos

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características,
os obxectivos, a
organización e o
funcionamento dos
programas de atención á
diversidade

•

PE.5 - Casos prácticos
sobre as técnicas para a
programación de
actividades de apoio á
intervención educativa
atendendo aos principios
de inclusión e
individualización

•

PE.6 - Casos prácticos
sobre selección de
criterios metodolóxicos
de acordo cos obxectivos
da institución, co marco
curricular e coas
necesidades e os
intereses do alumnado

•

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Adaptacións curriculares -
Nesta actividades
analizaremos a estrutura e
principios de organizacións
das adaptacións
curriculares.

Exposición teórica
participativa

• Análise dos elementos
dunha adaptación
curricular

•

Resolución de casos
prácticos sobre os
elementos e
características das
adaptacións
curriculares

•

Tarefa de avaliación
con PE.2-Cuestionario
sobre a estrutura e os
elementos dunha
adaptación curricular

•

Tarefa de avaliación
con PE.3-Casos
prácticos sobre a
relación entre as
necesidades educativas
específicas de apoio
educativo coas
adaptacións
curriculares requiridas,
PE.4-Casos prácticos
sobre a identificación
das actividades que
cumpra realizar co
alumnado analizando
as adaptacións
curriculares individuais,
PE.7-Casos prácticos
sobre a identificación
das medidas de acceso
ao currículo
establecidas nunha
adaptación curricular

•

Documento coa análise
dos elementos dunha
adaptación curricular

•

Documento coa
resolución de casos
prácticos sobre os
elementos e
características das
adaptacións
curriculares

•

Documento coas
probas escritas

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.2 - Cuestionario
sobre a estrutura e os
elementos dunha
adaptación curricular

•

PE.3 - Casos prácticos
sobre a relación entre as
necesidades educativas
específicas de apoio
educativo coas
adaptacións curriculares
requiridas

•

PE.4 - Casos prácticos
sobre a identificación das
actividades que cumpra
realizar co alumnado
analizando as
adaptacións curriculares
individuais

•

PE.7 - Casos prácticos
sobre a identificación das
medidas de acceso ao
currículo establecidas
nunha adaptación
curricular

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Papel das actividades
complementarias na
integración escolar - Nesta
actividade analizaremos o
papel das actividades
complementarias na
integración escolar e as
funcións do persoal técnico
en ditas actividades

Exposición teórica
participativa

• Debate sobre o papel
das actividades
complementarias na
integración escolar e
sobre o papel do
persoal técnico nas
mesmas

•

Resolución de casos
prácticos sobre o papel
das actividades
complementarias na
integración escolar e
sobre o papel do
persoal técnico nas
mesmas

•

Organizar una
actividade
complementaria con
outros grupos do centro

•

Tarefa de avaliación
con PE.8-Casos
prácticos sobre o papel
das actividades
complementarias na
integración escolar e
PE.9-Casos prácticos
sobre as funcións do
persoal técnico para
promover a
participación nas
actividades
complementarias das
persoas destinatarias

•

Debate sobre o papel
das actividades
complementarias na
integración escolar e
sobre o papel do
persoal técnico nas
mesmas

•

Documentos coa
resolución de casos
prácticos sobre o papel
das actividades
complementarias na
integración escolar e
sobre o papel do
persoal técnico nas
mesmas

•

Actividade
complementaria con
outros grupos do centro

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.8 - Casos prácticos
sobre o papel das
actividades
complementarias na
integración escolar

•

PE.9 - Casos prácticos
sobre as funcións do
persoal técnico para
promover a participación
nas actividades
complementarias das
persoas destinatarias

•

30,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Organización do apoio á intervención educativa 24

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar NO

RA3 - Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás necesidades do
alumnado SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Organización do espazo e do tempo 6,011.2 Establecer a secuencia da actividade atendendo á temporalización
establecida na programación

1.1 Organizar o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na
programación e ás características das persoas destinatarias

Organización dos recursos materiais 8,022.1 Seleccionar materiais curriculares acordes coas directrices establecidas
polo equipo interdisciplinar

2.2 Adecuar os materiais curriculares ás características do alumno ou a
alumna

2.3 Identificar axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula

2.4 Valorar o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na
adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado

Organización dos recursos humanos 6,033.1 Identificar a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar
de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

3.2 Identificar o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á
diversidade nos centros educativos

3.3 Valorar a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso
de intervención educativa

Normas de prevención de accidentes e hixiene na aula 4,044.1 Aplicar criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe
que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de seguridade e
hixiene

4.2 Sensibilizar ás persoas que interveñan no proceso educativo sobre a
importancia de xerar ámbitos seguros

24TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.7 Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de
atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

OU.1 - Táboa de indicadores sobre o
informe acerca da organización dos
recursos humanos na intervención
educativa

•

S 10 CA1.8 Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade
nos centros educativos

OU.2 - Táboa de indicadores sobre o
informe acerca da organización dos
recursos humanos na intervención
educativa

•

N 5 CA1.9 Valorouse a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso de
intervención educativa

OU.3 - Táboa de indicadores sobre o
informe acerca da organización dos
recursos humanos na intervención
educativa

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na
programación e ás características das persoas destinatarias

PE.1 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: organización do
espazo e a moblaxe

•

S 10 CA3.2 Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na
programación

PE.2 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: secuenciación
das actividades

•

S 10 CA3.3 Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo
equipo interdisciplinar

PE.3 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: selección de
materiais curriculares

•

S 10 CA3.4 Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna PE.4 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: Adecuación de
materiais curriculares

•

S 10 CA3.5 Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que
garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de seguridade e hixiene

PE.5 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: organización do
espazo, de materiais e da moblaxe de forma
segura

•

S 10 CA3.6 Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula PE.6 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: axudas técnicas
para favorecer a autonomía

•

S 10 CA3.7 Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación
de materiais curriculares ás características do alumnado

PE.7 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa:uso das
tecnoloxías da información e da
comunicación na adaptación de materiais
curriculares

•

N 5 CA3.8 Sensibilizáronse as persoas que interveñan no proceso educativo sobre a
importancia de xerar ámbitos seguros

PE.8 - Caso práctico sobre a organización
da intervención educativa: importancia de
xerar ámbitos seguros

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Valoración da importancia da planificación na intervención educativa.

 Equipo interdisciplinar na atención ás necesidades específicas de apoio educativo: estrutura organizativa e funcional.

 Papel do persoal técnico superior en Integración Social no ámbito educativo

 Organización do espazo e do tempo no desenvolvemento das actividades.

 Asignación de espazos, tempos e recursos materiais de acordo coa planificación da intervención educativa: accesibilidade.

 Secuencia de actividades adaptada á temporalización da programación.

 Recursos curriculares: selección e adecuación ás características do alumado.

 Uso de axudas técnicas.

 Aplicación de normas de prevención de accidentes e hixiene na aula. Sensibilización na promoción de ámbitos seguros.

 Valoración do uso das tecnoloxías da información e a comunicación no apoio á intervención educativa.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Organización do espazo e
do tempo - Nesta actividade
analizaremos os principios
que se deben seguir na
organización dos espazos e
os tempos nas
intervencións de apoio
educativo.

Exposición teórica
participativa

• Resolución de casos
prácticos sobre a
organización do espazo
e a moblaxe

•

Resolución de casos
prácticos sobre a
secuenciación das
actividades

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
organización do espazo
e a moblaxe e PE.2-
Caso práctico sobre a
organización da
intervención educativa:
secuenciación das
actividades

•

Documento coa
resolución de casos
prácticos sobre a
organización do espazo
e a moblaxe e sobre a
secuenciación das
actividades

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
organización do espazo
e a moblaxe

•

PE.2 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
secuenciación das
actividades

•

8,0Organización dos recursos
materiais - Nesta actividade
analizaremos os principios
que se deben seguir na
organización dos recursos
materiais nas intervencións
de apoio educativo.

Exposición teórica
participativa

• Resolución de casos
prácticos sobre a
selección de materiais
curriculares

•

Resolución de casos
prácticos sobre a
adecuación de
materiais curriculares

•

Resolución de casos
prácticos sobre axudas
técnicas para favorecer
a autonomía

•

Resolución de casos
prácticos sobre uso das
tecnoloxías da
información e da
comunicación na
adaptación de materiais
curriculares

•

Tarefa de avaliación
con PE.3-Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
selección de materiais
curriculares, PE.4-Caso
práctico sobre a
organización da
intervención educativa:
Adecuación de
materiais curriculares,
PE.6-Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
axudas técnicas para
favorecer a autonomía
e PE.7-Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
uso das tecnoloxías da
información e da
comunicación na
adaptación de materiais
curriculares

•

Documento coa
resolución dos casos
prácticos

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.3 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
selección de materiais
curriculares

•

PE.4 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
Adecuación de materiais
curriculares

•

PE.6 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
axudas técnicas para
favorecer a autonomía

•

PE.7 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
uso das tecnoloxías da
información e da
comunicación na
adaptación de materiais
curriculares

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Organización dos recursos
humanos - Nesta actividade
analizaremos os principios
que se deben seguir na
organización dos recursos
humanos nas intervencións
de apoio educativo.

Exposición teórica
participativa

•

Charla coloquio con
profesionais membros
dos equipos
interdisciplinares

•

Investigación sobre os
equipos
interdisciplinares na
intervención educativa

•

Posta en común dos
resultados da
investigación

•

Tarefa de avaliación
con OU.1, OU2 e OU3 -
Táboa de indicadores
sobre o informe acerca
da organización dos
recursos humanos na
intervención educativa.

•

Charla coloquio con
profesionais membros
dos equipos
interdisciplinares

•

Documento co informe
sobre os equipos
interdisciplinares na
intervención educativa

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

OU.1 - Táboa de
indicadores sobre o
informe acerca da
organización dos
recursos humanos na
intervención educativa

•

OU.2 - Táboa de
indicadores sobre o
informe acerca da
organización dos
recursos humanos na
intervención educativa

•

OU.3 - Táboa de
indicadores sobre o
informe acerca da
organización dos
recursos humanos na
intervención educativa

•

4,0Normas de prevención de
accidentes e hixiene na
aula - Nesta actividade
identificaremos as normas
que se deben seguir dentro
da aula para evitar
accidentes e garantizar a
saúde e a hixiene.

Exposición teórica
participativa

• Resolución de casos
prácticos sobre
organización do
espazo, de materiais e
da moblaxe de forma
segura

•

Tarefa de avaliación
con PE.5-Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
organización do
espazo, de materiais e
da moblaxe de forma
segura e PE.8-Caso
práctico sobre a
organización da
intervención educativa:
importancia de xerar
ámbitos seguros

•

Documento coa
resolución dos casos
prácticos

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.5 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
organización do espazo,
de materiais e da
moblaxe de forma
segura

•

PE.8 - Caso práctico
sobre a organización da
intervención educativa:
importancia de xerar
ámbitos seguros

•

24,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Avaliación e seguemento do apoio á intervención educativa 18

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa responsable da titoría
do alumnado, polas vías establecidas SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Evaluación da intervención educativa 12,011.2 Identificar as actividades de avaliación do programa educativo

1.3 Seleccionar as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de
apoio á intervención educativa

1.4 Identificar indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da
intervención educativa

1.5 Valorar a importancia da avaliación en cada momento do proceso

1.1 Describir as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do
apoio á intervención educativa

1.6 Formalizar instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de
técnicas de prevención de accidentes na aula

1.7 Interpretar a información obtida de diversos instrumentos

1.8 Argumentar a importancia do proceso de seguimento na actividade do
persoal técnico e na eficacia da intervención

Evaluación psicopedagóxica 6,022.1 Describir as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do
apoio á intervención educativa

2.2 Identificar as actividades de avaliación do programa educativo

18TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio
á intervención educativa

PE.1 - Cuestionario sobre técnicas e
instrumentos de avaliación da intervención
educativa

•

S 10 CA4.2 Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo PE.2 - Cuestionario sobre a avaliación do
programa educativo

•

S 20 CA4.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio
á intervención educativa

PE.3 - Casos prácticos sobre a selección de
estratexias e técnicas de avaliación das
actividades de apoio á intervención
educativa

•

S 20 CA4.4 Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da
intervención educativa

PE.4 - Casos prácticos sobre os indicadores
de avaliación nas adaptacións curriculares.

•

N 5 CA4.5 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso PE.5 - Cuestionario sobre a importancia da
avaliación en cada momento do proceso

•

S 10 CA4.6 Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de
prevención de accidentes na aula

PE.6 - Casos prácticos sobre formalización
de instrumentos de avaliación

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.7 Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos PE.7 - Casos prácticos sobre interpretación
da indormación

•

N 5 CA4.8 Argumentouse a importancia do proceso de seguimento na actividade do persoal
técnico e na eficacia da intervención

PE.8 - Cuestionario sobre a importancia do
proceso de seguimento na actividade do
persoal técnico e na eficacia da intervención

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Avaliación do proceso de apoio á intervención educativa: tipos, funcións, técnicas e instrumentos; indicadores e criterios de avaliación. Sensibilización sobre a importancia de avaliar o
proceso de apoio á intervención educativa. Selección, elaboración e formalización de instrumentos de avaliación.
 Interpretación e transmisión da información obtida nos procesos de avaliación. Uso de tecnoloxías da información e da comunicación no control e no seguimento do proceso de apoio á
intervención educativa.
 Predisposición á autocrítica e á autoavaliación.

 Valoración da importancia da avaliación ao longo do proceso.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Evaluación da intervención
educativa - Nesta
actividade analizaremos os
principios, características,
modalidades e técnicas da
evaluación da intervención
educativa.

Exposición teórica
participativa

• Mapa conceptual sobre
técnicas e instrumentos
de avaliación da
intervención educativa

•

Resolución de casos
prácticos sobre a
avaliación do programa
educativo

•

Resolución de casos
prácticos sobre a
selección de estratexias
e técnicas de avaliación
das actividades de
apoio á intervención
educativa

•

Resolución de casos
prácticos sobre os
indicadores de
avaliación nas
adaptacións
curriculares.

•

Resolución de casos
prácticos sobre
formalización de
instrumentos de
avaliación e
interpretación da
información

•

Debate sobre a
importancia da
avaliación en cada
momento do proceso e
sobre a importancia do
proceso de seguimento
na actividade do
persoal técnico e na
eficacia da intervención

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa,
PE.2-Cuestionario
sobre a avaliación do
programa educativo,
PE.5-Cuestionario
sobre a importancia da
avaliación en cada
momento do proceso e
PE.8-Cuestionario
sobre a importancia do
proceso de seguimento
na actividade do
persoal técnico e na
eficacia da intervención

•

Tarefa de avaliación
con PE.3-Casos
prácticos sobre a
selección de estratexias
e técnicas de avaliación
das actividades de
apoio á intervención
educativa, PE.4-Casos
prácticos sobre os
indicadores de
avaliación nas

•

Mapa conceptual•

Documento coa
resolución dos casos
prácticos

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa

•

PE.2 - Cuestionario
sobre a avaliación do
programa educativo

•

PE.3 - Casos prácticos
sobre a selección de
estratexias e técnicas de
avaliación das
actividades de apoio á
intervención educativa

•

PE.4 - Casos prácticos
sobre os indicadores de
avaliación nas
adaptacións curriculares.

•

PE.5 - Cuestionario
sobre a importancia da
avaliación en cada
momento do proceso

•

PE.6 - Casos prácticos
sobre formalización de
instrumentos de
avaliación

•

PE.7 - Casos prácticos
sobre interpretación da
indormación

•

PE.8 - Cuestionario
sobre a importancia do
proceso de seguimento
na actividade do persoal
técnico e na eficacia da
intervención

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

adaptacións
curriculares, PE.5-
Cuestionario sobre a
importancia da
avaliación en cada
momento do proceso,
PE.6-Casos prácticos
sobre formalización de
instrumentos de
avaliación e PE.7-
Casos prácticos sobre
interpretación da
indormación

6,0Evaluación
psicopedagóxica - Nesta
actividade analizaremos as
características específicas
da avaliación
psicopedagóxica

Exposición teórica
participativa

• Análise de técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa

•

Análise de técnicas e
instrumentos de
avaliación do programa
educativo

•

Tarefa de avaliación
con PE.1-Cuestionario
sobre técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa
e PE.2-Cuestionario
sobre a avaliación do
programa educativo

•

Documento coa análise
de técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa

•

Documento coa análise
det écnicas e
instrumentos de
avaliación do programa
educativo

•

Documento coa proba
escrita

•

Ordenador con
conexión a internet

•

Proxector•

Material bibliográfico de
referencia (Apoio á
intervención educativa.
Ed. Paraninfo)

•

Material funxible.•

PE.1 - Cuestionario
sobre técnicas e
instrumentos de
avaliación da
intervención educativa

•

PE.2 - Cuestionario
sobre a avaliación do
programa educativo

•

18,0TOTAL
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O Decreto que regula o título de Técnico Superior en Integración Social, non recolle de forma explícita uns mínimos esixibles como tal. No en tanto,

pódese extraer da súa lectura que, ao tratarse de ensinanzas profesionais, os mínimos esixibles para superar o módulo veñen determinados pola

consecución dos resultados de aprendizaxe baseados nos criterios de avaliación.

Así pois, os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os RA dun xeito equilibrado e cun

grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Os mínimos serán a referencia para desenvolver as probas de recuperación

das partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua, e guiarán o proceso de

avaliación ordinaria do módulo.

Os mínimos esixibles para o módulo de Apoio á intervención educativa son:

RA1. Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar.

CA1.1. Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo.

CA1.2. Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

CA1.3. Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos.

CA1.4. Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo.

CA1.5. Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os

documentos de programación do centro.

CA1.6. Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento dos programas de atención á diversidade.

CA1.7. Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo.

CA1.8. Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade nos centros educativos.

RA2. Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización.

CA2.1. Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular.

CA2.2. Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas adaptacións curriculares requiridas.

CA2.3. Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as adaptacións curriculares individuais.

CA2.4. Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e

individualización.

CA2.5. Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do

alumnado.

CA2.6. Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación curricular.

RA3. Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás

necesidades do alumnado.

CA3.1. Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na programación e ás características das persoas destinatarias.

CA3.2. Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na programación.

CA3.3. Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo equipo interdisciplinar.

CA3.4. Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.5. Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de

seguridade e hixiene.

CA3.6. Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula.

CA3.7. Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado.

RA4. Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa

responsable da titoría do alumnado polas vías establecidas.

CA4.1. Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio á intervención educativa.

CA4.2. Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo.

CA4.3. Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio á intervención educativa.

CA4.4. Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da intervención educativa.

CA4.6. Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de prevención de accidentes na aula.

CA4.7. Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

CUALIFICACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Para calcular a cualificación de cada unidade didáctica, primeiramente cualificaranse cada un dos CAs que a compoñen.

- Cualificación dos CAs: Os CAs serán avaliados mediante os instrumentos sinalados no apartado 4c desta programación (probas, táboas de

indicadores...). En función destes instrumentos, cada CA será cualificado entre 0 e 10, considerándose superado cando a cualificación obtida sexa

igual ou superior a 5. Os CAs non considerados como "mínimos exixibles", poderan obter unha cualificación menor de 5. Para calcular a

cualificación final da UD, os CAs (considerados como "mínimos exixibles") non superados, deberán ser recuperados.

- Cualificación final da UD: a cualificación dos CAs superados, (e a dos non superados non considerados "mínimos exixibles"), será ponderada polo

peso que dito CA ten no conxunto da UD. O resultado da suma destes CAs ponderados, será a cualificación final da UD.

Unha unidade considérase superada, cando todos os CAs que a compoñen (agás os non considerados como "mínimos exixibles") sexan

cualificados con 5 ou máis de 5.

Cualificación final da UD=(CualifCA1×(Peso  CA1 no total da unidade)/100)+(CualifCA2×(Peso CA2 no total da unidade)/100)+...+(Cualif CAn×

(Peso CAn no total da unidade)/100)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO

Para superar o módulo, deberán superarse todas as UD que o compoñen, e polo tanto, todos os CAs considerados como "mínimos exixibles", que

compoñen cada unidade.

Unha vez superadas todas as UDs, 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.

Cualificación final do módulo=(Cualif final UD1×(Peso  UD1 no total do módulo)/100)+(Cualif final UD2×(Peso  UD2 no total do módulo)/100)+...+

(Cualif final UDn×(Peso  UDn no total do módulo)/100)
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CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL

A cualificación reflexada no boletín do primeiro trimestre, será o resultado da suma das cualificacións finais das unidades traballadas no trimestre

ponderado polo peso que dita suma ten sobre a cualificación máxima que o alumno/a pode obter no trimestre.

Cualificación trimestral=(Sumatorio das cualificacións finais das UD traballadas no trimestre× 10)/Sumatorio dos valores máximos das unidades

traballadas no trimestre (cualificadas de 1 a 10)

No caso de que no trimestre o alumno/a non fora quen de superar algún dos CAs considerados como "mínimos exixibles" e polo tanto non

superara a unidade correspondente, a cualificación da avaliación trimestral non poderá ser superior a 4.

A cualificación reflexada no boletín do segundo trimestre, será igual á cualificación final do módulo.

CUALIFICACIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS CAs

A cualificación dos diferentes instrumentos de avaliación realizarase tendo en conta as seguintes consideracións:

- 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. Estes produtos poderán ser: ensaios de comportamento, documentos (informes, traballos de

investigación, comentarios analíticos, exercicios de síntese e reflexión ...) ou calquera outra elaboración do alumnado.  Nestes produtos e,

independentemente dos aspectos particulares avaliados en cada un, valorarase, entre otros, a estructura e presentación dos contidos, a

elaboración de todos os apartados solicitados, a elección correcta dos materiais, a viabilidade da proposta (de ser o caso), a entrega no prazo

acordado, a adecuación aos formatos de entrega, a corrección ortográfica e gramatical, a orixinalidade e creatividade, a calidade na presentación e

a bibliografía/webgrafía consultada. En caso de que algún destes produtos teña que expoñerse públicamente ao grupo-clase, valorarase tamén a

calidade do discurso, a utilización de recursos, as habilidades e destrezas demostradas, a adecuación aos tempos asignados, a equidade no

reparto de tarefas (nos traballos grupais)...

Respecto aos produtos grupais, cabe sinalar que os membros do grupo poden obter diferentes cualificacións nun mesmo produto, e no caso de

que algún membro non amose suficiente implicación, incumpra as directrices aportadas pola docente, non se presente a exposición pública (de ser

o caso) por causa inxustificada... podería ser cualificado negativamente a pesares de que o resto de grupo acade unha cualificación positiva.

Os produtos non presentados serán cualificados cun 0, e os presentados fora de prazo (ata un máximo de 2 días despois da data acordada) serán

cualificados cun 5 como máximo.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DOS CA NON SUPERADOS

Para superar os CAs considerados como "mínimos exixibles", o alumnado deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 nos instrumentos

de avaliación previstos para estes CAs. No caso de obter unha cualificación inferior, os CAs consideraranse non superados, e deberán ser

recuperados.
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A recuperación dos CAs non superados realizarase tendo en conta as seguintes consideracións:

- No caso de non superar as probas escritas previstas para cada CA, o alumno/a deberá realizar unha nova proba, relacionada cos criterios de

avaliación non superados. Esta proba, poderá coincidir coa proba final do módulo. No caso de non superar esta proba, o módulo considerarase

non superado e o alumno/a, deberá realizar as actividades de recuperación previstas pola normativa vixente.

-No caso de non obter cualificacións positivas nos CAs avaliados mediante outros instrumentos (táboas de indicadores, rexistros anecdóticos...) o

alumno/a deberá repetir a elaboración (traballo documental, ensaio de comportamento...) sobre a que se aplica dito instrumento ou realizar outra

elaboración similar, relacionada co criterio de avaliación correspondente. O prazo previsto para a entrega ou demostración das elaboracións non

superadas, poderá coincidir coa proba final do módulo. No caso da non superación destas novas elaboracións, o módulo considerarase non

superado e o alumno/a, deberá realizar as actividades de recuperación previstas pola normativa vixente.

- No caso de non superar algún/s dos CAs de caracter máis actitudinal recollidos nunha unidade didáctica, o alumnado deberá demostrar unha

mellora da actitude na seguinte unidade didáctica, e no caso de tratarse da última unidade, o módulo considerarase non superado e o alumno/a,

deberá realizar as actividades de recuperación previstas pola normativa vixente.

En tódolos casos anteriores, as actividades de recuperación previstas, concretaranse para cada alumno/a nun informe individualizado, que tomará

como referencia os criterios de avaliación non superados.

O alumnado será informado das actividades programadas para a súa recuperación, do período da súa realización, e da data en que será avaliado.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Determinación da perda do dereito a avaliación continua:

- Tal e como se establece nas Normas de Organización y Funcionamento (NOF) do CIFP COMPOSTELA: ao alumnado de Ciclos Formativos de

grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 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: "O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas." Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de

proceder, establecese para todos os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con

xustificación. En todo caso un alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5%

xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% no curso académico.

Polo tanto, neste módulo establécese un total de:

-12 Faltas sen xustificar

- 6 Faltas xustificadas

O alumno/a será apercibido/a cando as faltas sen xustificar superen o 6% da duración do módulo: 7 faltas de asistencia sen xustificar.

A comunicación de perda do dereito a avaliación continua, realizarase cando as faltas sen xustificar do alumno/a superen o 10% da duración do

módulo: 12 faltas de asistencia sen xustificar
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Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

Proba de avaliación extraordinaria para o alumnado que perdese o dereito de avaliación continua:

Tal e como indica o artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011, O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo

terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente. Este alumnado poderá realizar a proba final

extraordinaria con anterioridade á realización da FCT, e a cualificación obtida na proba poderá consignarse na avaliación parcial previa á FCT. O

alumnado que nesta avaliación teña superados todos os módulos poderá realizar a FCT co resto do alumnado.

A proba de avaliación extraordinaria constará de 2 partes que poden ser desenvoltas en diferentes días:

1ª parte da proba: proba escrita. Poderá incluír cuestións de diferente tipo de resposta: de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento de

cuestións relacionadas coas competencias do módulo.

A duración máxima desta proba será de 2 horas. Para superar esta proba é requisito imprescindible superar a parte correspondente a cada

unidade didáctica, cunha nota mínima de 5, do contrario a proba considerarase non superada.

2ª parte da proba: proba escrita de carácter práctico, que consistirá na realización dun suposto práctico. A duración máxima desta proba será de 1

hora.

Para aprobalo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada unha das partes, non existindo a posibilidade de facer media

entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo  do procedemento de Programación establecido (utilizando, se é o caso a plataforma habilitada a

tal efecto), que se entregará a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de

departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

Ademáis do recollido no párrafo anterior, o seguemento da programación levarase a cabo de xeito continuo a través do caderno de aula. As

anotación recollidas neste facilitaran a realización do seguemento da programación mensual a través da aplicación informática.

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

A avaliación da práctica docente levarase a cabo en varios momento. De xeito continuo ao longo do proceso recollendo información daqueles

aspectos que non funciones o sexa necesario mellorar, para facelo no momento se a situación o permite. Ao final de cada trimestre

desenvolverase unha avaliación conxunta co alumnado sobre o desenvolvemento do módulo. Nesta, entre outros temas, recolleranse datos e
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contrastaranse co alumnado sobre a propia práctica docente. Teranse en conta os seguintes temas:

- Metodoloxía utilizada.

- Obxectivos específicos acadados en cada UD e nivel de asimilación dos contidos e procedementos que interveñen.

- Nivel de adquisición dos resultados de aprendizaxe logrados realmente polo alumnado en relación aos programados/esperados.

-       Pertinencia dos criterios de avaliación programados.

- Actividades de aprendizaxe e de avaliación empregadas.

- Explicacións realizadas na aula/taller: idoneidade, adecuación, pertinencia

- Materiais e recursos utilizados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial constitúe un dos momentos esenciais para extraer información arredor do desenvolvemento das capacidades que emprega o

alumno ou a alumna durante as primeiras semanas do curso. Segundo o establecido no artigo 28 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: ao comezo das

actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e

situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Nesta sesión, a profesora que se encarga da titoría dará a información

dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa,

de cantos alumnos e alumnas o compoñan. Esta información poderá proceder, entre outras:

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

e) Da experiencia profesional previa.

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas

do curso.

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na

xefatura de estudos, incluíndo especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se

desenvolve no artigo 16 desta orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado. En consecuencia,

dedicaranse os primeiros días de clase á observación e rexistro das circunstancias que poidan resultar rechamantes co obxecto de poder detectar

calquera dificultade que poida ter o alumnado e que sexa susceptible de ser abordada na sesión de avaliación inicial.

Polo demais seguiranse os protocolos e instrumentos de seguimento e avaliación establecidos polo Sistema de Calidade.

Se a avaliación inicial do alumnado indica que no grupo hai alumnado con necesidades específicas de apoio educativo adaptaranse aqueles

aspectos do proceso de ensinanza- aprendizaxe susceptibles de modificación (metodoloxía, recursos, espazos, tempos, modalidade de avaliación)

que permitan ao alumnado a adquisición dos resultados de aprendizaxe do módulo, requisito imprescindible para a superación do mesmo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición das competencias por parte do

alumnado e, en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas
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oportunas. Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado

determinando aquelas competencias cas que o alumno/a presenta máis dificultades, propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan

acadar as capacidades terminais asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva dos resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través

do departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15: "De

acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar

os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral".

De forma xeral neste módulo poderán implantarse, conforme ás necesidades detectadas as seguintes medidas de reforzo educativo:

-Realización de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos.

-Favorecer a colocación do alumnado no lugar máis adecuado ás súas características.

-Flexibilizar tempos (básicos e complementarios) na medida do posible.

-Flexibilizar a colocación do mobiliario en caso de que poida ser de axuda.

-Buscar materiais alternativos acordes coas necesidades do/a alumno/a.

-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.

-Diversificar recursos, agrupamentos, metodoloxía, que tome en consideración os diferentes ritmos e estratexias de aprendizaxe.

En calquera caso, as medidas deberán de ser individualizadas e polo tanto adaptadas ás necesidades concretas de cada caso, polo que despois

da avaliación inicial, ou en calquera momento do curso, no que se detecte unha dificultade; poranse en marcha os preceptivos mecanismos de

reforzo, ou de ser o caso, solicitarase a axuda do equipo educativo e do departamento de información e orientación profesional por se fose

necesario dar un paso máis na concreción das medidas

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo traballarase coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro.

Para este módulo podemos destacar:

1. Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa

do seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

2. Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que

se dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

3. Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou

unha adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen

esquecer que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do

usuario como elementos cotiás do seu emprego.

4. Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar

solucións de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas

de probas, etc.
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5. Educación para o consumo responsable: Fomentarase entre o alumnado un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como

os do centro e o ciclo (aula, material informático,talleres,...)

6. Interculturalidade: Traballando desde o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares decídense na primeira xuntanza de equipo docente e reféndanse na primeira reunión de

departamento. Ao longo do curso promoveranse diferentes actividades complementarias e extraescolares tendentes a unha axeitada consecución

dos resultados de aprendizaxe, previstos no currículo. Desenvolveranse a través de visitas a diferentes organizacións, empresas ou institucións,

relacionadas co ámbito profesional do futuro técnico/a e charlas nas que participarán profesionais relacionados sector produtivo da atención á

dependencia.

Para maior concreción das ACF podemos sinalar as seguintes recollidas nas actas de equipo docente e de departamento:

Algunhas das ACF programadas para este curso académico son:

- Visita ao CEE A Barcia

- Visita ao CEE López Navalón

- Charlas coloquio con profesionais da intervención educativa

 Este módulo, así mesmo, contemplará todas as visitas e colaboracións que poidan xurdir no desenvolvemento do mesmo e que poidan ser

interesantes para a formación dos/as nosos/as alumnos/as.

10.Outros apartados

10.1) Bibliografía recomendada

Figueredo Sánchez, José María. Apoio á intervención educativa. Paraninfo. Madrid 2019
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