
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0849 Análise capilar 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo ANA VERA REY VILA

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

a)Clasificar os materiais de peiteado, identificando as súas propiedades e condicións idóneas de manipulación e conservación, para os recibir, os

almacenar e os distribuír.

b) Interpretar as normas establecidas, analizando as fases dos procesos de peiteado, desde o acollemento ata a despedida, para atender a persoa

usuaria.

c) Identificar as características e as necesidades do pelo e do coiro cabeludo, utilizando medios e técnicas de observación para comprobar o seu

estado.

d) Seleccionar medios, produtos e equipamentos, analizando as súas características, para preparar e pór a punto o posto de traballo.

e) Hixienizar as instalacións e os equipamentos, xustificando os métodos de limpeza e desinfección, para preparar e pór a punto o posto de traballo

e as instalacións.

f) Aplicar estratexias de asesoramento, analizando os factores que melloran o resultado final, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos

saudables.

g) Elixir os cosméticos adecuados de acordo coas necesidades da pel, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos saudables.

h) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional, relacionándoos coas súas causas, co fin de fundamentar as medidas

preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes para evitar danos nun mesmo, nas demais persoas, no contorno e no

ambiente.

i) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e do sector

produtivo de referencia.

j) Recibir, almacenar e distribuír o material de peiteado, controlando o seu consumo e as existencias.

k) Atender a clientela en todas as fases do proceso, aplicando procedementos establecidos.

l) Comprobar o estado do cabelo e do coiro cabeludo, manexando instrumentos de observación.

m) Preparar e pór a punto o posto de traballo e as instalacións, manténdoos en condicións óptimas para a súa utilización.

n) Informar a clientela sobre os coidados, os cosméticos e os hábitos saudables, para asegurar o resultado final dos procesos técnicos de

peiteado.

ñ) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas

persoas e no ámbito laboral e no ambiente.

o) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

Esta programación corresponde ao módulo de Análise capilar, do ciclo formativo Peiteado e Cosmética Capilar de grao medio.Este ciclo formativo

proporciona unha formación básica profesional e de madurez persoal, que facilita a incorporación ao mercado laboral ou a continuidade de

estudios a través dos ciclos formativos de Grao Superior, previa superación da proba de acceso. A duración é dun curso académico,

desenvolvéndose a totalidade do módulo no propio centro I.E.S.12 Outubro. Centro situado  na Av. de Santiago, 2. 32001 Ourense.

Como se da unha gran variedade de situacións do contexto socio - laboral, para cada alumno planificouse esta programación, adaptándoa á

realidade da zona, tipo de alumnos, situación do centro escolar, entorno social, etc.

A figura de Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, exerce a súa actividade profesional dentro do subsector de "servicios persoais" e máis

concretamente na actividade de Perruquería, desenvolvendo os procesos de prestación de servicios, de asesoramento e atención permanente ó

cliente en:

_ Salóns de beleza.

_ Departamentos de beleza de empresa dedicada ó tratamento da imaxe persoal integral.

_ Equipos técnicos dependentes de laboratorios e casas comerciais que desenvolven a súa actividade no ámbito da estética, como probadores,

demostradores e vendedores.

_ Hospitais, centros xeriátricos e empresas de servicios fúnebres.

_ Clínicas de medicina estética.
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_ Departamento de estética das TV.

_ Estudios de gravacións.

_ Estudios de fotografía e video.

_ Escolas de modelos profesionais, pasarelas de moda, ...

_ Escolas de asesoría de imaxe.

No I.E.S. 12 Outubro, impártense dous ciclos medios e un superior da familia Imaxe Persoal en réxime ordinario:Estética Persoal Decorativa,

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar  e Estética integral e benestar, convivindo con outras Familias profesionais e outras ensinanzas como

son a E.S.O. e os Bacharelatos.

O Centro posee todo tipo de instalacións:

      Aulas Taller dos diferentes ciclos                                                                 Pabellón deportivo

      Biblioteca                                                                                                    Aulas comúns

      Departamentos                                                                                            Aulas polivalentes

     Salas do Profesorado                                                                                  Aulas de Informática

     Despachos do equipo directivo                                                                    Laboratorios de fisica,bioloxia

     Secretaria                                                                                                    Salón de actos

     Conserxeria                                                                                                 Ximnasio

      Bar

Os alumnos de ensinanza obligatoria acuden ao centro no transporte escolar.  Hay servicio de comedor. O alumnado do módulo  é

maioritariamente feminino. A súa procedencia é  rural xeralmente do municipio ou municipios limítrofes,  desprázanse ó centro tanto en transporte

público como particular. O nivel sociocultural e o nivel  socioeconómico  familiar é variado. Respecto ao nivel académico, son alumnos procedentes

da ESO, ESA ou bacheralato, e tamén dalgún outro ciclo, xeralmente do ciclo medio de Estética.

Este módulo, relaciónase directamente con outros módulos do ciclo, como por exemplo: Imaxe corporal e habitos de vida saludables, Hixiene,

desinfección e esterilización aplicadas a perruquería, ...
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 descripción do órgano cutáneo e dos seus anexosO Órgano cutáneo:
anatomía e fisioloxía
da pel e o pelo

40 30

2 explicación e distinción das posibles alteracións capilaresAlteracións do cabelo
e coiro cabeludo

12 10

3 explicación e distinción das posibles alteracións presentes nos anexos cutáneosAlteracións de mans,
pes e unllas

12 10

4 comprensión do protocoloa realizar no análise capilarO análise capilar. 8 6

5 explicación dos aparellos utilizadosAparello e equipos
usados no análise
capilar.Equipos
complementarios para
os coidados estéticos
capilares

8 6

6 elaboración do protocolo e da ficha técnicaProtocolo de análise
capilar. A ficha
técnica.

8 6

7 identificación dos cosméticos utilizados para os protocolos deseñados previamenteCosméticos para o
coidado do cabelo e
coiro cabeludo.
Protocolo de coidados
capilares.

15 12

8 estudio dos movementos básicos do masaxe capilarO masaxe capilar 6 5

9 elaboración de protocolos específicos segundo as alteracións identificadas no análiseProtocolos de
tratamento combinado

14 11

10 concreción dos dereito, deberes e normas a observar na profesiónDeontoloxía
profesional

5 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O Órgano cutáneo: anatomía e fisioloxía da pel e o pelo 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

CA1.2 Definíronse as características xerais da pel.

CA1.3 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

CA1.4 Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas.

CA1.5 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización.

CA1.6 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel.

   CA1.6.1 detallaronse as estructuras anexas, queratinizadas e glandulares

CA1.7 Analizáronse as funcións da pel.

CA1.8 Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

CA1.9 Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso.

CA1.10 Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

CA1.11 Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea.

CA1.12 Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

CA1.13 Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

CA1.14 Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo.

CA1.15 Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións do órgano cutáneo: Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo. Vascularización e inervación. Anexos cutáneos:
glándulas e anexos córneos. Funcións da pel e anexos.
 Pelo: estrutura e funcións; composición química; propiedades físicas e químicas. Ciclo piloso.
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Contidos

 Variacións nos parámetros dunha pel normal: concepto de alteración, tipos e características básicas.

 Alteracións do cabelo e do coiro cabeludo: clasificación e características. Alteracións estruturais. Alteracións cromáticas. Alteracións do coiro cabeludo: seborrea, descamación e pitiriase. Pel
e cabelo baixo a influencia da radiación solar.
 Alteracións específicas de mans, pés e uñas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Alteracións do cabelo e coiro cabeludo 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

CA1.2 Definíronse as características xerais da pel.

CA1.3 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

CA1.4 Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas.

CA1.5 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización.

CA1.6 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel.

   CA1.6.1 detallaronse as estructuras anexas, queratinizadas e glandulares

CA1.7 Analizáronse as funcións da pel.

CA1.8 Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

CA1.9 Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso.

CA1.10 Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

CA1.11 Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea.

CA1.12 Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

CA1.13 Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

CA1.14 Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo.

CA1.15 Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións do órgano cutáneo: Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo. Vascularización e inervación. Anexos cutáneos:
glándulas e anexos córneos. Funcións da pel e anexos.
 Pelo: estrutura e funcións; composición química; propiedades físicas e químicas. Ciclo piloso.

 Variacións nos parámetros dunha pel normal: concepto de alteración, tipos e características básicas.
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Contidos

 Alteracións do cabelo e do coiro cabeludo: clasificación e características. Alteracións estruturais. Alteracións cromáticas. Alteracións do coiro cabeludo: seborrea, descamación e pitiriase. Pel
e cabelo baixo a influencia da radiación solar.
 Alteracións específicas de mans, pés e uñas.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Alteracións de mans, pes e unllas 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

CA1.2 Definíronse as características xerais da pel.

CA1.3 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

CA1.4 Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas.

CA1.5 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización.

CA1.6 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel.

   CA1.6.1 detallaronse as estructuras anexas, queratinizadas e glandulares

CA1.7 Analizáronse as funcións da pel.

CA1.8 Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

CA1.9 Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso.

CA1.10 Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

CA1.11 Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea.

CA1.12 Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

CA1.13 Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

CA1.14 Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo.

CA1.15 Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións do órgano cutáneo: Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo. Vascularización e inervación. Anexos cutáneos:
glándulas e anexos córneos. Funcións da pel e anexos.
 Pelo: estrutura e funcións; composición química; propiedades físicas e químicas. Ciclo piloso.

 Variacións nos parámetros dunha pel normal: concepto de alteración, tipos e características básicas.
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Contidos

 Alteracións do cabelo e do coiro cabeludo: clasificación e características. Alteracións estruturais. Alteracións cromáticas. Alteracións do coiro cabeludo: seborrea, descamación e pitiriase. Pel
e cabelo baixo a influencia da radiación solar.
 Alteracións específicas de mans, pés e uñas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O análise capilar. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as indicacións e
normas de utilización. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise capilar.

CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise capilar.

CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise capilar.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar.

CA2.10 Identificáronse os aparellos e os equipamentos usados na análise capilar.

CA2.11 Clasificáronse os equipamentos complementarios para os coidados estéticos capilares.

CA2.12 Relacionouse o fundamento científico de cada un coas súas indicacións e contraindicacións.

CA2.13 Estableceuse o xeito de emprego e mantemento.

CA2.14 Interpretáronse os datos obtidos cos equipamentos de análise capilar.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Área de análise capilar: espazos, equipamento e ambiente.

 0Descrición, bases científicas e interpretación de resultados obtidos.

  Pautas de aplicación e precaucións na súa aplicación: indicacións e contraindicacións.

  Equipamentos complementarios nos coidados estéticos capilares: tipos e clasificación. Descrición e fundamento científico. Normas de emprego e precaucións de uso. Indicacións e
contraindicacións relacionadas coa súa utilización.
 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).
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Contidos

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de análise capilar. Normas para a primeira cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Seguridade e hixiene na análise capilar. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

 Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante a análise capilar. Hixiene postural e ergonomía.

 Equipamentos empregados na análise estética capilar: tipos e clasificación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aparello e equipos usados no análise capilar.Equipos complementarios para os coidados estéticos capilares 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as indicacións e
normas de utilización. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise capilar.

CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise capilar.

CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise capilar.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar.

CA2.10 Identificáronse os aparellos e os equipamentos usados na análise capilar.

CA2.11 Clasificáronse os equipamentos complementarios para os coidados estéticos capilares.

CA2.12 Relacionouse o fundamento científico de cada un coas súas indicacións e contraindicacións.

CA2.13 Estableceuse o xeito de emprego e mantemento.

CA2.14 Interpretáronse os datos obtidos cos equipamentos de análise capilar.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Área de análise capilar: espazos, equipamento e ambiente.

 0Descrición, bases científicas e interpretación de resultados obtidos.

  Pautas de aplicación e precaucións na súa aplicación: indicacións e contraindicacións.

  Equipamentos complementarios nos coidados estéticos capilares: tipos e clasificación. Descrición e fundamento científico. Normas de emprego e precaucións de uso. Indicacións e
contraindicacións relacionadas coa súa utilización.
 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).
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Contidos

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de análise capilar. Normas para a primeira cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Seguridade e hixiene na análise capilar. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

 Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante a análise capilar. Hixiene postural e ergonomía.

 Equipamentos empregados na análise estética capilar: tipos e clasificación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Protocolo de análise capilar. A ficha técnica. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a análise da pel e os seus anexos, describindo e aplicando as técnicas de observación e análise do cabelo e do coiro cabeludo. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Caracterizáronse as fases do protocolo de análise.

CA3.2 Identificáronse os datos que permiten obter información útil para a análise capilar.

CA3.3 Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da información.

CA3.4 Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise.

CA3.5 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, con lupa e outros métodos complementarios.

CA3.6 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso.

CA3.7 Manexáronse a lupa, a luz de Wood e outros métodos de análise complementarios para a observación do estado do cabelo e o coiro cabeludo.

CA3.8 Aplicáronse métodos de exploración do cabelo.

CA3.9 Comprobouse a posible existencia de alteracións.

CA3.10 Realizouse a recollida de información na ficha técnica ou no expediente da clientela.

CA3.11 Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de coidados capilares a partir da información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración.

CA3.12 Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a superiores ou diferentes profesionais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fases do protocolo de análise: acomodación, entrevista, exame visual e exploración.

 0Estudo da información. Diagnóstico e proposta de coidados capilares. Informe a superiores.

  Derivación cara a superiores ou diferentes profesionais.

 Identificación dos datos que permiten obter información útil para o análise capilar

 Elaboración da documentación: ficha de análise capilar.

 Técnicas de detección de necesidades e recollida de datos.

 Técnicas de observación e exploración.
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Contidos

 Manexo da lupa, luz de Wood para a  observación do estado do cabelo e coiro cabeludo

 Aplicación de métodos de exploración do cabelo

 Comprobación  da posible existencia de alteracións

 Relación dos datos obtidos coa sua posible derivación a outros profesionais
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Cosméticos para o coidado do cabelo e coiro cabeludo. Protocolo de coidados capilares. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Deseña procedementos de coidados capilares e analiza as fases do proceso. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Caracterizáronse as fases dun protocolo.

CA4.2 Establecéronse as pautas de elaboración de protocolos para os coidados capilares en descamacións e en cabelo seco e fráxil.

CA4.3 Elaboráronse protocolos para o mantemento de cabelos tinguidos, descolorados e con permanente.

CA4.4 Determináronse os medios, as técnicas e os materiais necesarios.

CA4.5 Caracterizouse a duración e o número de sesións de cada protocolo.

 CA4.6 Realizáronse diferentes tipos de protocolos en perruquería

 CA4.7 Caracterizáronse e recoñecéronse os cosméticos empregados nos coidados capilares

 CA4.8 Establecéronse as pautas de elaboración de protocolo para o coidados estéticos capilares en cabelo graso.

 CA4.9 Establecéronse as pautas de elaboración de protocolos para os coidados estéticos capilares en alopecias.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Protocolo de traballo.

 Tipos de protocolos en perruquería

 Protocolos de coidados capilares en descamacións e en cabelo graxo, seco e fráxil. Clasificación de utensilios, materiais e cosméticos necesarios para a realización dos coidados capilares.
Clasificación de técnicas manuais e equipamentos.
 Protocolo de mantemento en cabelos tinguidos, descolorados e con permanente. Clasificación de utensilios, materiais e cosméticos necesarios para os coidados capilares. Clasificación de
técnicas e equipamentos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 O masaxe capilar 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determináronse os tipos de manobras da masaxe capilar.

CA5.2 Relacionáronse os parámetros das manobras da masaxe coas indicacións.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.

CA5.4 Integráronse técnicas manuais, equipamentos e cosméticos na aplicación de coidados do cabelo.

CA5.5 Establecéronse as recomendacións e as informacións postratamento.

CA5.6 Realizouse a desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos aparellos.

CA5.7 Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

CA5.8 Mantívose unha actitude ecolóxica na eliminación dos residuos xerados.

CA5.9 Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do proceso.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Protocolos estándar e personalizados. Adaptación do protocolo estándar ás necesidades e as demandas da persoa usuaria.

 Masaxe capilar: clasificación e pautas de realización das manobras; efectos da masaxe, indicacións e contraindicacións. Técnicas de masaxe nos coidados capilares estéticos:
procedemento e pautas de aplicación.
 Aplicación do protocolo individualizado: criterios de selección e integración de técnicas, equipamentos e cosméticos.

 Recomendacións postratamento.

 Aplicación de medidas de desinfección e esterilización dos utensilios e dos materiais utilizados en condicións de seguridade e hixiene.

 Avaliación e seguimento de resultados.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Protocolos de tratamento combinado 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determináronse os tipos de manobras da masaxe capilar.

CA5.2 Relacionáronse os parámetros das manobras da masaxe coas indicacións.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.

CA5.4 Integráronse técnicas manuais, equipamentos e cosméticos na aplicación de coidados do cabelo.

CA5.5 Establecéronse as recomendacións e as informacións postratamento.

CA5.6 Realizouse a desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos aparellos.

CA5.7 Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

CA5.8 Mantívose unha actitude ecolóxica na eliminación dos residuos xerados.

CA5.9 Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do proceso.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Protocolos estándar e personalizados. Adaptación do protocolo estándar ás necesidades e as demandas da persoa usuaria.

 Masaxe capilar: clasificación e pautas de realización das manobras; efectos da masaxe, indicacións e contraindicacións. Técnicas de masaxe nos coidados capilares estéticos:
procedemento e pautas de aplicación.
 Aplicación do protocolo individualizado: criterios de selección e integración de técnicas, equipamentos e cosméticos.

 Recomendacións postratamento.

 Aplicación de medidas de desinfección e esterilización dos utensilios e dos materiais utilizados en condicións de seguridade e hixiene.

 Avaliación e seguimento de resultados.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Deontoloxía profesional 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de deontoloxía profesional e valora a súa repercusión no desenvolvemento da profesión. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Estableceuse o concepto de deontoloxía profesional.

CA6.2 Valorouse a aplicación de normas deontolóxicas no desenvolvemento profesional.

CA6.3 Determináronse os deberes e as obrigas do persoal profesional.

CA6.4 Valorouse a importancia e a repercusión do traballo honesto.

CA6.5 Xustificouse a necesidade do segredo profesional na profesión.

CA6.6 Traballouse con criterios de respecto pola diferenza.

CA6.7 Valorouse a repercusión da lei de protección de datos no exercicio profesional do peiteado.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Concepto de deontoloxía.

 Deberes e obrigas do profesional.

 Lei de protección de datos na profesión de peiteado.

 Dereitos dos profesionais.
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Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado b) de cada unha das unidades didácticas).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación farase cunha nota numérica sobre 10 puntos. É necesario ter como mínimo un 5 en cada avaliación, para acadar o aprobado.

Para calcular a cualificación, empregaranse os seguintes criterios:

* Examen TEÓRICO-PRÁCTICO 80% (imprescindible un mínimo de  4 neste apartado  para poder superar a avaliación)

* Actividades aula e competencias persoais e profesionais 10% (traballos e o seu proceso, prácticas, respostas a cuestións,.. )

* Traballos de investigación e outros (a realizar fundamentalmente fora da aula; imprescindible entregar/expor todos os solicitados en tempo e

forma; a súa entrega non supón que se valoren coa totalidade da nota) 10%

De haber máis dunha PES/AVALIACIÓN; só farán media cando a súa puntuación sexa alomenos dun 5 sobre 10 en cada unha (en caso de non

acadalo: a nota da avaliación non será máis de 4)

Para superar a/s proba/s  o alumno/a terá que obter aqueles mínimos que se marquen, segundo o que indique o profesor en cada momento (para

elo:

dará pautas nas actividades que considere que as necesiten e lerá a proba antes da súa realización para guiar ao alumn@, entre outras

facilidades).

A nota final do módulo será a nota media das cualificacións obtidas nos tres períodos avaliativos do curso, para o que será necesario ter unha

cualificación igual ou superior a 5 en cada un deles.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Cando algún alumno non alcance unha calificación suficiente en calquera dos conceptos avaliados para os que se considere necesario a súa

consecución, estableceranse actividades específicas de recuperación que relizarán o remate das clases. Estas actividades poden consistir,

segundo a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados, en:

Exame teórico/práctico, resolución de cuestionarios, análise e solución de problemas e casos, traballos,  informes, realización de estudos e

exposicións, etc....

Na recuperación cada alumn@ terá que examinarse da avaliación ou avaliacións que non teña superados. Se o alumn@ tivese duas ou máis

avaliacións suspensas terá que facer o exame final de todo o curso.

As actividades de recuperación desenvolveranse de acordo os días establecidos. Os alumnos deberán traer a parte teórica preparada, para poder

consultar dúbidas.

A nota final non será necesariamente a media matemática, senón que se aceptará unha desviación tanto positiva como negativa
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Poderá asistir a clases como oínte, sempre que teña un comportamento axeitado, e deberá:

1)Facer entrega de tódolos traballos solicitados ao longo do curso

2)Presentarse a unha proba final de todos os contidos do módulo

3) Non se repetirán exames fora das datas previstas.

4)As datas da entrega de  traballos actividades, etc.  e das probas son inamovibles.

5)Os traballos, actividades, prácticas , etc,de ser solicitados: serán requisito imprescindible para seguir co proceso avaliativo do módulo

As datas das probas serán determinadas polo Centro educativo (departamento) e comunicadas nos taboleiros

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

Nas reunións de departamento tratarase de forma habitual o cumprimento da programación didácica o longo do curso. O sistema de calidade fai

necesario unha revisión mensual do cumprimento da programación e a planificación das medidas correctivas pertinentes de cara o resto do curso.

A memoria de fin de curso recollerá unha visión  xeral do cumprimento da programación tanto na temporalización como nos contidos. Na reunión

de depatamento correspondente faranse as propostas de modificación de xeito qe podan ser recollidas na programación do seguinte curso.

Para realizar a avaliación da práctica docente  pasarase ó alumnado un cuestionario, onde anonimamente contestarán ás diferentes cuestións

planteadas acerca da actividadade do profesor. Asimesmo, o profesor, coa axuda do cuestionario anterior e a valoración do grado de consecución

de dos obxetivos previstos, debe reflexionar sobre a súa propia tarea docente, introducindo as modificacións necesarias para a mellora do proceso

de ensinanza.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzo das actividades do curso.Transcurrido polo menos 1 mes, o equipo docente realiza unha sesión de avaliación inicial do alumnado,

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría dan 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

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.

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

Dentro do grupo pode haber alumnos/as que non acadan os obxectivos das actividades ou, polo contrario, que alcanzan sobradamente os

obxectivos previstos. En ambos casos prantexaranse alternativas, como:

- Ofrecer actividades:
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+ Comúns para todo ó alumnado con fin de asimilar os contidos mínimos.

+ Máis complexas para o alumnado que acade os obxectivos previstos, onde se afonde nós coñecementos adquiridos.

+ Máis sinxelas, cunha metodoloxía distinta e máis secuenciada, para que aquel alumnado que non acadara os mínimos, sexa capaz de chegar

por outro camiño ós fins propostos.

- Seguimento, máis preto , do alumnado con dificultades para acadar os obxectivos.

- No caso de alumnado con necesidades especiais, correspondentemente INFORMADAS , discapacidades físicas, psiquicas, sensoriais, alumnos

con dificultades de idioma..., elaborarase  a adaptación curricular axeitada.

- Para o alumnado que non supere o módulo, ademais das medidas anteriormente expostas (de ser o caso): no mes de Xuño: realízanse probas

orais ou/e escritas e/ou prácticas, podendo incluir  tamén a realización dalgunha das actividades das unidades de traballo nas que non se acadaran

os obxectivos previstos.

* Supoñendo o máximo esforzo por parte do alumnado afectado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- Educación moral e cívica: Conseguir cos xóvenes adquiran normas democráticas e xustas.

.- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos: Desde calquera tema se pode traballar esta transversal, procurando usar sempre

unha linguaxe, oral e escrita, non discriminatoria e tomando medidas de acción positiva

necesarias para introduci-la dimensión de igualdade.

.- Educación para a paz: Fomenta-los valores de solidariedade, tolerancia, respeto á diversidade e capacidade de diálogo. Na unidade 4 vemos

que as doazóns de sangue é un xesto que simboliza como poucos a solidariedade entre os seres humanos. O mesmo pódese dicir da doazón de

órganos.

.- Educación ambiental: Respeto polo entorno físico e natural.

.- Educación para a saúde, sexual, alimentación e calidade de vida e imaxe persoal: É a transversal por excelencia. O coñecemento do corpo, dos

seus órganos e sistemas, é o primeiro paso para valora-la saúde e desenvolver hábitos saudables de hixiene e alimentación, e para rexeitar

prácticas nocivas como o consumo do tabaco, alcol e outras drogas. É moi importante cando estudiamos os ósos e os músculos, tratar o tema de

adoptar posturas correctas para prever lesións na columna vertebral, varices, etc. . Tamén é importante destaca-los beneficios do exerxicio físico: o

noso sistema locomotor necesita exerxicio para que as articulacións funcionen correctamente.

Importancia tamén dunha boa alimentación para o noso pelo e pel.

A educación sexual cos contidos referentes a hixiene nas prácticas sexuais, as medidas preventivas de embarazos e de transmisión de

enfermidades, etc.¿

 .- Educación do consumidor. Pretendese a responsabilidade dos alumnos como consumidores, incitalos cara a adquisición de hábitos de consumo

responsables. Unha parte da dieta dos adolescentes é por conta deles como consumidores (bolos, chucharías, aperitivos, bebidas, ¿). Debemos

incitalos cara a adquisición de hábitos de consumo responsables.

=> SEGUNDO SE VAN TRATANDO: VAISE REFERINDO NO APARTADO OBSERVACIÓNS, NO SEGUIMENTO DE CADA UNIDADE

DIDACTICA

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Entre as actividades que se poden realizar están:

.- Seguimento das novas publicacións, como libros, vídeos, revistas, etc.

.- Visitas a museos, exposicións, feiras, congresos, etc. de tipo profesional e cultural.

.- Elaboración de material didáctico en ordenador, debuxos, fotografías, maquetas, posters, etc.
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.- Realizar algún curso de actualización profesional por parte dalgunha casa comercial ou outros profesionais.

.- Realización dalgún cursiño sobre temas profesionais como cor, unllas, etc.

.- Visitas  a fábricas de cosméticos, empresas do sector etc.

.- Charlas sobre dietética, nutrición, bulimia, anorexia,sexualidade.. por especialistas/médicos, ou outros temas de interese. .

E as que poidan xurdir ao longo do curso escolar e a profesora responsable do módulo considere de interese para o módulo ou o ciclo, coa

aprobación de dirección.

ESTE CURSO ESCOLAR: DEPENDERÁN NA SÚA REALIZACIÓN, DAS MEDIDAS EDUCATIVO-SANITARIAS

10.Outros apartados

10.1) AULA VIRTUAL

Utilizarase a Aula Virtual do IES, xunto co manual proposto para o seguimento do módulo, para:

1. Correspondencia co alumnado para aportar información relacionada co módulo:

- Formación curricular (avaliable).

- Actividades curriculares (avaliables).

        - Seguimento do módulo

2. Será o medio de formación en caso confinamento/illamento. Os exames de ser posible sempre serán realizados de forma presencial.

10.2) LIBRO DE TEXTO

MANUAL OBLIGATORIO PARA SEGUIMIENTO DEL MÓDULO:

- ANÁLISIS CAPILAR

ED PARANINFO

ISBN: 978-84-9732-545-5
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0844 Cosmética para peiteado 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo ANA VERA REY VILA

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

Esta programación corresponde ao módulo de cosmética para peiteado, do ciclo formativo  Peiteado e Cosmética Capilar de grao medio.Este ciclo

formativo proporciona unha formación básica profesional e de madurez persoal, que facilita a incorporación ao mercado laboral ou a continuidade

de estudios a través dos ciclos formativos de Grao Superior, previa superación da proba de acceso. A duración é dun curso académico,

desenvolvéndose a totalidade do módulo no propio centro I.E.S.12 Outubro.  Centro situado  na Av. de Santiago, 2. 32001 Ourense.

Como se da unha gran variedade de situacións no contexto socio - laboral, para cada alumno,  planificouse esta programación, adaptándoa á

realidade da zona, tipo de alumnos, situación do centro escolar, entorno social, etc.

A figura de Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar, exerce a súa actividade profesional dentro do subsector de "servicios persoais" e máis

concretamente na actividade de Perruquería, desenvolvendo os procesos de prestación de servicios, de asesoramento e atención permanente ó

cliente en:

_ Salóns de beleza.

_ Departamentos de beleza de empresa dedicada ó tratamento da imaxe persoal integral.

_ Equipos técnicos dependentes de laboratorios e casas comerciais que desenvolven a súa actividade no ámbito da estética, como probadores,

demostradores e vendedores.

_ Hospitais, centros xeriátricos e empresas de servicios fúnebres.

_ Clínicas de medicina estética.

_ Departamento de estética das TV.

_ Estudios de gravacións.

_ Estudios de fotografía e video.

_ Escolas de modelos profesionais, pasarelas de moda, ...

_ Escolas de asesoría de imaxe.

No I.E.S. 12 Outubro,   impártense dous ciclos medios e un superior da familia Imaxe Persoal en réxime ordinario:Estética Persoal Decorativa,

Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar  e Estética integral e benestar, convivindo con outras Familias profesionais  e outras ensinanzas como

son a E.S.O. e os Bacharelatos.

O Centro posee todo tipo de instalacións:

      Aulas Taller dos diferentes ciclos                                                                 Pabellón deportivo

      Biblioteca                                                                                                    Aulas comúns

      Departamentos                                                                                            Aulas polivalentes

     Salas do Profesorado                                                                                  Aulas de Informática

     Despachos do equipo directivo                                                                    Laboratorios de fisica,bioloxia

     Secretaria                                                                                                    Salón de actos

     Conserxeria                                                                                                 Ximnasio

      Bar

Os alumnos de ensinanza obligatoria acuden ao centro no transporte escolar.  Hay servicio de comedor. O alumnado do módulo  é

maioritariamente feminino. A súa procedencia é  rural xeralmente do municipio ou municipios limítrofes,  desprázanse ó centro tanto en transporte

público como particular. O nivel sociocultural e o nivel  socioeconómico  familiar é variado. Respecto ao nivel académico, son alumnos procedentes

da ESO, ESA ou bacheralato, e tamén dalgún outro ciclo, xeralmente  do ciclo medio de Estética.

Este módulo, relaciónase directamente con outros módulos do ciclo.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificar os compostos químicos presentes nun cosmético, o pH e saber diferenciar as principais reaccións
químicas que teñen lugar no cabelo coa aplicación de determinados cosméticos.

Caracterización de
cosméticos para
peiteado

40 25

2 Coñecer os útiles, equipamentos, materias primas e operacións para a preparación de cosméticos sinxelos.Preparación de
produtos cosméticos
para peiteado

25 20

3 Identificar os principios activos dos cosméticos empregados nos diferentes traballos técnicos de perrucaría.Selección de
cosméticos para
procesos técnicos de
peiteado (I)

85 25

4 Describir os cosméticos empregados nos procesos de manicura, pedicura, tratamento de mans e pes e
afeitado masculino.

Cosméticos para os
procesos de
tratamento de mans e
pés e peiteado
masculino.

22 20

5 Coñecer a normativa para  a aplicación, manipulación e almacenamento de produtos cosméticos e as medidas
hixiénicas na súa preparación.

Manipulación e
almacenamento de
cosméticos.

10 5

6 Analizar as liñas comerciais de cosméticos de peiteadoAplicación de pautas
de venda de
cosméticos de
peiteado.

10 5
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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 Caracterización de cosméticos para peiteado 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os cosméticos, para o que analiza a súa composición e a súa presentación. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

   CA1.1.1 Identificáronse os átomos que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

   CA1.1.2 Identificáronse os ións que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

   CA1.1.3 Identificáronse as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

CA1.2 Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético.

   CA1.2.1 Identificáronse as expresións de medidas de concentracións das mesturas de uso cosmético.

CA1.3 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH.

   CA1.3.1  Clasificáronse as substancias químicas segundo o seu pH.

   CA1.3.2 Clasificáronse as mesturas químicas segundo o seu pH.

CA1.4 Describíronse as reaccións redox nas que interveñen os cosméticos.

   CA1.4.1 Describíronse as reaccións redox

CA1.5 Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmética.

   CA1.5.1 Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas

CA1.6 Identificáronse as características do produto cosmético segundo a regulamentación técnico-sanitaria.

   CA1.6.1 Definíronse as propiedades dun cosmético.

CA1.7 Estableceuse a diferenza entre medicamento e nutricosmético.

   CA1.7.1 Explicouse o concepto de nutricosmético

CA1.8 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un.

   CA1.8.1 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA1.9 Relacionáronse as características das substancias empregadas nos cosméticos coa función que desempeñan.

   CA1.9.1 Relacionáronse as características das substancias empregadas nos cosméticos coa función que desempeñan.

CA1.10 Caracterizáronse os elementos que constitúen a parte externa dun cosmético.

 0  CA1.10.1 Caracterizáronse os elementos que constitúen a parte externa dun cosmético

CA1.11 Indicouse a normativa que ten que cumprir a etiquetaxe.

    CA1.11.1 Indicouse a normativa que ten que cumprir a etiquetaxe

CA1.12 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.

    CA1.12.1 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas

CA1.13 Valorouse a importancia da parte externa do cosmético como medio de información á poboación consumidora.

    CA1.13.1 Aplicáronse pautas de venda de cosméticos de peiteado.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Substancias empregadas frecuentemente nos cosméticos. Substancias prohibidas en formulación cosmética.

 0Concepto de cosmético. Diferenzas entre cosmético, medicamento e nutricosmético. Regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

  Partes dun cosmético: Parte interna. Compoñentes do cosmético: principio activo, vehículo ou excipiente, aditivos (conservantes, perfumes e colorantes), etc.  Parte externa: envase,
cartonaxe e prospecto.
 Expresións de medidas de concentracións das mesturas de uso cosmético.

 pH e a súa relación coa cosmética e o órgano cutáneo.

 Substancias químicas de uso frecuente na formulación cosmética. Auga osixenada: dilucións e mesturas, precaucións, conservación e almacenamento. Amoníaco.

 Parte externa do cosmético como medio de información e como elemento do márketing.

 Nomenclatura ou código INCI.

 Etiquetaxe: requisitos, símbolos (PAO) e normas que ten que cumprir. Substancias restrinxidas e a súa especificación na etiquetaxe.

 Átomo, molécula, compostos inorgánicos e orgánicos.

 Reaccións redox.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Preparación de produtos cosméticos para peiteado 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara produtos cosméticos para peiteado, para o que interpreta os procedementos de elaboración. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse o material e os equipamentos de laboratorio empregados na preparación de produtos cosméticos.

   CA2.1.1 Identificouse o material de laboratorio empregados na preparación de produtos cosméticos

     CA2.1.1.1 Identificáronse os equipamentos de laboratorio empregados na preparación de produtos cosméticos

CA2.2 Realizáronse as operacións básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso e de volume.

   CA2.2.1 Realizáronse as operacións básicas de medidas de peso para elaborar cosméticos.

     CA2.2.1.1 Realizáronse as operacións básicas de volumen para elaborar cosméticos.

CA2.3 Especificáronse protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos, ademais das medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio e nos
establecementos de peiteado que cumpra aplicar na preparación de produtos cosméticos.

   CA2.3.1 Especificáronse protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos.

     CA2.3.1.1 Especificáronse protocolos das medidas hixiénico-sanitarias do profesional no laboratório.

CA2.4 Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa.

   CA2.4.1 Establecéronser as diferenzas entre composición cuantitativa.

     CA2.4.1.1 Establecéronser as diferenzas entre composición cualitativa.

CA2.5 Caracterizáronse as formas cosméticas.

CA2.6 Determináronse as pautas de elaboración en función do tipo de cosmético que se vai preparar.

CA2.7 Preparáronse cosméticos sinxelos empregando as materias primas, o material e os equipamentos adecuados.

   CA2.7.1 Preparáronse cosméticos sinxelos empregando as materias primas e os equipamentos adecuados

     CA2.7.1.1 Preparáronse cosméticos sinxelos empregando os equipamentos adecuados

CA2.8 Seguíronse as pautas de limpeza e colocación do material de laboratorio empregado.

   CA2.8.1 Seguirónse as pautas de limpeza do material de laboratório empregado.

     CA2.8.1.1 Seguirónse as pautas de colocación do material de laboratório empregado.
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Criterios de avaliación

CA2.9 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Laboratorio cosmético: utensilios e equipamentos; materias primas. Operacións elementais na preparación de cosméticos.

 Composición cualitativa e cuantitativa dun cosmético. Formas cosméticas: tipos e características. Formas líquidas e disolucións: características, propiedades e expresión da concentración.
Locións. Sistemas dispersos: suspensións, emulsións, aerosois, espumas e xeles. Pos. Barras. Envases monodose.
 Protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos. Medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio.

 Pautas de preparación de cosméticos para peiteado. Fórmula cosmética: fases na elaboración. Criterios de valoración do produto final.

 Xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Selección de cosméticos para procesos técnicos de peiteado (I) 85

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona cosméticos, tendo en conta a relación entre as súas características e o proceso técnico de peiteado. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse os tipos de cosméticos que se empregan nun establecemento de peiteado.

   CA3.1.1 Diferenciárónse os cosméticos de hixiene.

     CA3.1.1.1 Diferenciárónse os cosméticos de acondicionamento.

CA3.2 Relacionouse o mecanismo de acción dun xampú cos ingredientes activos que conteña.

   CA3.2.1 Explicouse os compoñentes dun champú

CA3.3 Relacionouse a composición dun acondicionador cos efectos que orixina na fibra capilar.

   CA3.3.1 Explicouse os compoñentes dun acondicionador.

CA3.4 Determináronse os efectos dos protectores sobre a fibra capilar.

   CA3.4.1 Explicáronse os efectos dos protectores sobre a fibra capilar

CA3.5 Identificáronse a composición e os efectos dos fixadores capilares.

   CA3.5.1 Explicáronse os efectos dos fixadores

CA3.6 Establecéronse as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma temporal do cabelo.

   CA3.6.1 Explicáronse as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma temporal no cabelo

CA3.7 Relacionouse a aplicación dos cosméticos específicos do proceso de cambio permanente do cabelo cos cambios químicos que teñen lugar nel.

   CA3.7.1 as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma permanente no cabelo

CA3.8 Identificáronse os compoñentes dos cosméticos para cambios de cor e a súa acción sobre o talo capilar.

CA3.9 Recoñecéronse os cosméticos para as alteracións capilares que se empregan habitualmente en establecementos de peiteado.

CA3.10 Valorouse a importancia da elección do cosmético adecuado en cada proceso técnico.

4.3.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Clasificación dos cosméticos empregados en peiteado.

 Cosméticos para a hixiene do cabelo: composición, mecanismo de actuación e clasificación. Sucidade capilar e do coiro cabeludo.

 Cosméticos para o acondicionamento do cabelo: mecanismo de actuación, formulación e formas cosméticas.

 Cosméticos protectores do cabelo: mecanismo de actuación, efectos e forma de aplicación.

 Composición e efectos dos fixadores capilares.

 Cosméticos para cambios de forma temporal e permanente do cabelo: fundamento científico, composición, forma de actuar e tipos. Cosméticos redutores e neutralizantes: activos
cosméticos, acción cosmética e lexislación.
 Cosméticos para cambios de cor do cabelo. Tinturas e descolorantes capilares (tinturas temporais, semipermanentes e permanentes, e descolorantes capilares): composición, mecanismo de
acción, formas cosméticas e precaucións. Compostos que interveñen nos procesos de cambios de cor: influencia e efectos das formas cosméticas de auga osixenada e os álcalis.
 Cosméticos para alteracións capilares.

 Criterios de selección dos cosméticos para procesos técnicos de peiteado.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés e peiteado masculino. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica os cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés e peiteado masculino, tendo en conta a relación entre a composición e os seus
efectos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os cosméticos para manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés.

   CA4.1.1  Identificáronse os cosméticos para manicura de mans e pes.

     CA4.1.1.1  Identificáronse os cosméticos para pedicura de mans e pes.

CA4.2 Relacionáronse os seus principios activos co mecanismo de acción.

   CA4.2.1 Explicarónse os mecanismos dos principios activos

CA4.3 Relacionouse a forma cosmética co modo de aplicación.

   CA4.3.1 Explicouse o modo de aplicación dos cosméticos

CA4.4 Seleccionouse o cosmético adecuado a cada fase do proceso.

   CA4.4.1 Explicouse a seleccionouse do cosmético adecuado a cada fase do proceso

CA4.5 Especificáronse os cosméticos empregados no proceso de afeitado en establecementos de peiteado.

CA4.6 Estableceuse a acción de cada cosmético empregado nas técnicas de barbaría, en función dos seus principios activos.

   CA4.6.1 Explicouseo o mecanismo de acción do cosmético adecuado en barbaria.

CA4.7 Seleccionouse o cosmético adecuado segundo as características da clientela.

   CA4.7.1 Explicouseo cosmético adecuado segundo as características da clientela.

CA4.8 Identificouse a cosmética masculina de protección e de tratamento.

   CA4.8.1 Explicouse a cosmética masculina de protección.

     CA4.8.1.1 Explicouse a cosmética masculina de tratamento.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Clasificación dos cosméticos de manicura e pedicura.
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Contidos

 Características dos cosméticos de manicura e pedicura: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidade e modo de emprego.

 Criterios de selección dos produtos empregados en manicura e pedicura.

 Cosméticos de tratamentos de mans e pés.

 Clasificación dos cosméticos para os procesos de afeitado: cosméticos preafeitado, específicos para o afeitado e postafeitado.

 Características: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidade e modo de emprego. Criterios de selección dos cosméticos para o afeitado.

 Cosmética masculina de protección e de tratamento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Manipulación e almacenamento de cosméticos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Manipula e almacena cosméticos, analizando as condicións óptimas de conservación. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos.

   CA5.1.1 Explicaronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos

CA5.2 Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas.

   CA5.2.1 Explicouse a relación entre factores que producen alteracións nos cosméticos e ao seu orixe.

CA5.3 Identificáronse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos.

   CA5.3.1 Explicouse as condicións óptimas de almacenamento

CA5.4 Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de aplicación.

   CA5.4.1 Explicaronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos

CA5.5 Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos.

   CA5.5.1 Explicaronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos

CA5.6 Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal profesional para previr riscos e doenzas profesionais, e para evitar contaminacións.

   CA5.6.1 Explicaronse as precaucións que debe seguir o professional para previr riscos e doenzas profesionais

     CA5.6.1.1 xplicaronse as precaucións que debe seguir o professional para previr contaminacións

CA5.7 Pautouse o xeito de actuar do persoal profesional ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos.

   CA5.7.1 Explicaronse o xeito de actuar do profesional ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos

CA5.8 Aplicáronse as pautas de recollemento dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente.

   CA5.8.1 Explicaronse as pautas de recollemento dos produtos cosméticos contaminados

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estabilidade e alteracións dos cosméticos.
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Contidos

 Conservación e almacenamento.

 Manipulación e aplicación.

 Medidas hixiénicas na preparación de mestura nos establecementos de peiteado.

 Alteracións relacionadas coa manipulación e a aplicación de cosméticos: causas, consecuencias, prevención e xeito de actuación.

 Normativa sobre recollida de produtos cosméticos contaminados e alterados.

 Doenzas profesionais relacionadas coa manipulación de cosméticos en peiteado: prevención.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicación de pautas de venda de cosméticos de peiteado. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica pautas de venda de cosméticos, informando sobre as súas características, as súas funcións e os seus efectos. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as liñas comerciais de cosméticos para peiteado.

   CA6.1.1 Establecéronse liñas cosméticas axeitadas de venda de produtos e servizos cosméticos.

CA6.2 Establecéronse as diferenzas entre os cosméticos de venda ao público e os de uso profesional.

   CA6.2.1 Identificárone técnicas axeitadas de venda de produtos e servizos cosméticos.

CA6.3 Especificáronse os establecementos de venda de cosméticos para peiteado.

   CA6.3.1 Especificáronse establecementos de venda de cosméticos para peiteado

CA6.4 Realizáronse fichas informativas sobre os efectos e a aplicación de cosméticos.

   CA6.4.1 Realizáronse fichas informativas sobre os efectos e a aplicación de cosméticos.

CA6.5 Relacionouse o consello profesional coa mellora do servizo de venda de cosméticos.

   CA6.5.1 Relacionouse a profesionalidade coa mellora do servizo de venda de cosméticos

CA6.6 Determinouse a importancia de manter unha constante actualización en produtos de innovación en peiteado.

   CA6.6.1 Explicouse a importância de manter unha actualización em produtos de innovación en peiteado.

CA6.7 Utilizáronse medios para obter información sobre innovacións cosméticas para peiteado.

   CA6.7.1 Relacionaronse diferentes medios para obter información sobre innova-cións cosméticas para peiteado

4.6.e) Contidos

Contidos

 Utilización de medios informativos para unha constante innovación en cosméticos para peiteados.

 Actualización e innovación de productos cosméticos para peiteado

 Liñas comerciais de cosméticos para peiteado.

 Cosméticos de venda ao público e cosméticos para profesionais.

 Establecementos de venda de cosméticos para peiteado.
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Contidos

 Venda de cosméticos en establecementos de peiteado: consellos á clientela.

 Innovacións en cosmética para peiteado. Fontes de información.
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.Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado b) de cada unha das unidades didácticas).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación farase cunha nota numérica sobre 10 puntos. É necesario ter como mínimo un 5 en cada avaliación, para acadar o aprobado.

Para calcular a cualificación, empregaranse os seguintes criterios:

* Examen TEÓRICO-PRÁCTICO 80% (imprescindible un mínimo de  4 neste apartado  para poder superar a avaliación)

* Actividades aula e competencias persoais e profesionais 10% (traballos e o seu proceso, prácticas, respostas a cuestións,.. )

* Traballos de investigación e outros (a realizar fundamentalmente fora da aula; imprescindible entregar/expor todos os solicitados en tempo e

forma; a súa entrega non supón que se valoren coa totalidade da nota) 10%

De haber máis dunha PES/AVALIACIÓN; só farán media cando a súa puntuación sexa alomenos dun 5 sobre 10 en cada unha (en caso de non

acadalo: a nota da avaliación non será máis de 4)

Para superar a/s proba/s  o alumno/a terá que obter aqueles mínimos que se marquen, segundo o que indique o profesor en cada momento (para

elo:

dará pautas nas actividades que considere que as necesiten e lerá a proba antes da súa realización para guiar ao alumn@, entre outras

facilidades).

A nota final do módulo será a nota media das cualificacións obtidas nos tres períodos avaliativos do curso, para o que será necesario ter unha

cualificación igual ou superior a 5 en cada un deles.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Exame teórico/práctico, resolución de cuestionarios, análise e solución de problemas e casos, traballos, probas de laboratorio, informes,

realización de estudos e/ou exposicións, , etc,orais e/ou escritos.

Segundo indicacións da profesora responsable do módulo: parte dos traballos, ou todos , entregados ao longo da avaliación (e a súa cualificación)

poderánse manter de cara as recuperacións

Na recuperación cada alumn@ terá que examinarse das avaliacións que non teña superadas, con todo o que inclúan.

As actividades de recuperación desenvolveranse de acordo os días establecidos.

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

Poderá asistir a clases como oínte, sempre que teña un comportamento axeitado, e deberá:

1)Facer entrega de tódolos traballos solicitados ao longo do curso

2)Presentarse a unha proba final de todos os contidos do módulo

3) Non se repetirán exames fora das datas previstas.

4)As datas da entrega de  traballos actividades, etc.  e das probas son inamovibles.

5)Os traballos, actividades, prácticas , etc,de ser solicitados: serán requisito imprescindible para seguir co proceso avaliativo do módulo
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As datas das probas serán determinadas polo Centro educativo (departamento) e comunicadas nos taboleiros

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

A programación avaliase de forma continua nás reunións de ciclo e de departamento ,nas que se fai o seguimento.

A profesora responsable do módulo , debido ao carácter necesariamente aberto da programación: poderá introducir axustes que, sin modificar a

programación nos seus fundamentos, facilite o seu desenrolo máis adecuado ás características grupais, individuais e/ou do propio desenrolo lo

curso escolar.

A profesora responsable do módulo rexistra diariamente as incidencias no seguimento do módulo e a sua impartición diaria, con actividades

realizadas, temas transversais tratados, etc, completando con apontamentos no parte diario de aula.

 A avaliación final e completa realizase coa memoria final do modulo incluída na memoria de ciclo e na memoria do departamento, onde  constarán

os datos máis relevantes do desenvolvemento da programación o longo do curso, segundo plantilla do departamento/centro.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzo das actividades do curso.Transcurrido polo menos 1 mes, o equipo docente realiza unha sesión de avaliación inicial do alumnado,

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría dan 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

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.

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

Dentro do grupo pode haber alumnos/as que non acadan os obxectivos das actividades ou, polo contrario, que alcanzan sobradamente os

obxectivos previstos. En ambos casos prantexaranse alternativas, como:

- Ofrecer actividades:

+ Comúns para todo ó alumnado con fin de asimilar os contidos mínimos.

+ Máis complexas para o alumnado que acade os obxectivos previstos, onde se afonde nós coñecementos adquiridos.

+ Máis sinxelas, cunha metodoloxía distinta e máis secuenciada, para que aquel alumnado que non acadara os mínimos, sexa capaz de chegar

por outro camiño ós fins propostos.

- Seguimento, máis preto , do alumnado con dificultades para acadar os obxectivos.

- No caso de alumnado con necesidades especiais, correspondentemente INFORMADAS , discapacidades físicas, psiquicas, sensoriais, alumnos

con dificultades de idioma..., elaborarase  a adaptación curricular axeitada.

- Para o alumnado que non supere o módulo, ademais das medidas anteriormente expostas (de ser o caso): no mes de Xuño: realízanse probas

orais ou/e escritas e/ou prácticas, podendo incluir  tamén a realización dalgunha das actividades das unidades de traballo nas que non se acadaran

os obxectivos previstos.
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* Supoñendo o máximo esforzo por parte do alumnado afectado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

.- Educación moral e cívica: Conseguir cos xóvenes adquiran normas democráticas e xustas.

.- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos: Desde calquera tema se pode traballar esta transversal, procurando usar sempre

unha linguaxe, oral e escrita, non discriminatoria e tomando medidas de acción positiva

necesarias para introduci-la dimensión de igualdade.

.- Educación para a paz: Fomenta-los valores de solidariedade, tolerancia, respeto á diversidade e capacidade de diálogo. Na unidade 4 vemos

que as doazóns de sangue é un xesto que simboliza como poucos a solidariedade entre os seres humanos. O mesmo pódese dicir da doazón de

órganos.

.- Educación ambiental: Respeto polo entorno físico e natural.

.- Educación para a saúde, sexual, alimentación e calidade de vida e imaxe persoal: É a transversal por excelencia. O coñecemento do corpo, dos

seus órganos e sistemas, é o primeiro paso para valora-la saúde e desenvolver hábitos saudables de hixiene e alimentación, e para rexeitar

prácticas nocivas como o consumo do tabaco, alcol e outras drogas. É moi importante cando estudiamos os ósos e os músculos, tratar o tema de

adoptar posturas correctas para prever lesións na columna vertebral, varices, etc. . Tamén é importante destaca-los beneficios do exerxicio físico: o

noso sistema locomotor necesita exerxicio para que as articulacións funcionen correctamente.

Importancia tamén dunha boa alimentación para o noso pelo e pel.

A educación sexual cos contidos referentes a hixiene nas prácticas sexuais, as medidas preventivas de embarazos e de transmisión de

enfermidades, etc.¿

 .- Educación do consumidor. Pretendese a responsabilidade dos alumnos como consumidores, incitalos cara a adquisición de hábitos de consumo

responsables. Unha parte da dieta dos adolescentes é por conta deles como consumidores (bolos, chucharías, aperitivos, bebidas, ¿). Debemos

incitalos cara a adquisición de hábitos de consumo responsables.

=> SEGUNDO SE VAN TRATANDO: VAISE REFERINDO NO APARTADO OBSERVACIÓNS, NO SEGUIMENTO DE CADA UNIDADE

DIDACTICA

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Entre as actividades que se poden realizar están:

.- Seguimento das novas publicacións, como libros, vídeos, revistas, etc.

.- Visitas a museos, exposicións, feiras, congresos, etc. de tipo profesional e cultural.

.- Elaboración de material didáctico en ordenador, debuxos, fotografías, maquetas, posters, etc.

.- Realizar algún curso de actualización profesional por parte dalgunha casa comercial ou outros profesionais.

.- Realización dalgún cursiño sobre temas profesionais como cor, unllas, etc.

.- Visitas  a fábricas de cosméticos, empresas do sector etc.

.- Charlas sobre dietética, nutrición, bulimia, anorexia,sexualidade.. por especialistas/médicos, ou outros temas de interese. .

E as que poidan xurdir ao longo do curso escolar e a profesora responsable do módulo considere de interese para o módulo ou o ciclo, coa

aprobación de dirección.

ESTE CURSO ESCOLAR: DEPENDERÁN NA SÚA REALIZACIÓN, DAS MEDIDAS EDUCATIVO-SANITARIAS
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10.Outros apartados

10.1) AULA VIRTUAL

Utilizarase a Aula Virtual do IES, xunto co manual proposto para o seguimento do módulo, para:

1. Correspondencia co alumnado para aportar información relacionada co módulo:

- Formación curricular (avaliable).

- Actividades curriculares (avaliables).

        - Seguimento do módulo

2. Será o medio de formación en caso confinamento/illamento. Os exames de ser posible sempre serán realizados de forma presencial.

10.2) LIBRO DE TEXTO

COMO MANUAL OBLIGATORIO PARA SEGUIMIENTO DEL MÓDULO :

- COSMETICA APLICADA A PELUQUERÍA

ED PARANINFO

ISBN 13: 978-84-9732-378-9
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0636 Estética de mans e pés 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA CALVO SALGUEIRO

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

Dirixido ao alumando do ciclo formativo  de grao medio Peiteado e cosmética capilar da familia profesional Imaxe Persoal, desenvólvese nunha

cidade media tendo como zona de influencia a maior parte da provincia con un número de poboación baixo. Conta con moitas empresas de

servizos deste campo profesional representado no mercado laboral por pequenas empresas maioritariamente.  O alumnado procede da cidade e

practicamente de toda a provincia.

A competencia xeral do título de técnico en Peiteado e cosmética capilar  consiste en aplicar técnicas de embelecemento persoal e comercializar

servizos de peiteado , cosméticos e perfumes, cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos laborais e

protección ambiental establecidos na normativa.

Este profesional exerce a súa actividade en medianas e pequenas empresas

que teñen relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos

do sector de servizos de estética e peiteado, e en xeral en establecementos relacionados

coa venda de produtos de imaxe persoal, así como coa cosmética, desempeñando

tarefas de execución de peiteado, coloración do cabelo, cambios de forma temporais e permanentes, corte do cabelo e rasurado de barba

, estética de mans e pés,

asesoramento sobre perfumes e cosmética natural, así como a comercialización

dos produtos e os servizos , ofrecendo un servizo de atención á clientela

da empresa. Podería ser persoal traballador por conta propia efectuando a organización

da súa propia empresa.

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

Técnico/peiteado e cosmética capilar.

Técnico/a en corte do cabelo

Técnico/a cambios de coloración capilar .

Técnico/a en manicura e pedicura.

Recepcionista en empresas de peiteado .

Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas peiteado.

Axente comercial en empresas do sector.

Asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Defínense os distintos procesos de manicura e pedicura e estúdase a morfoloxía e alteracións de mans e pés,
para deseñar o protocolo axeitado ás necesidades e demandas do cliente, que se recollerá na ficha técnica,  e
identi-fícanse  as normas de comportamento do profesional

Procesos de manicura
e pedicura

15 15

2 Identifícanse e descríbense os espazos e  medios empregados para a súa selección e manexo axeitado en
cada caso, aplicando as normas de mantenemento, ergonomía, hixiene, desinfección e esterilización.

Espazos,
equipamentos,
cosméticos e aparellos
empregados en
manicura e pedicura

15 15

3 Aplícanse técnicas de manicura e pedicura segundo os protocolos  establecidos, coas medidas de seguridade
e hixiene específicas

Técnicas de manicura
e pedicura

40 25

4 Descríbense protocolos de tratamento de mans e pés específicos, integrando os diferentes medios e técnicas
aplicándoos medidas de mantenemento, hixiene, desinfeccción e esterilazación Clasifícanse os productos de
decoración e maquillaxe e fanse deseños gráficos de maquillaxes de uñas, aplicando e realizando diferentes
deseños e técnicas.

Tratamentos estéticos
de mans e pés

30 20

5 Clasifícanse os productos de decoración e maquillaxe e fanse deseños gráficos de maquillaxes de uñas,
aplicando e realizando diferentes deseños e técnicas.

Decoración e
maquillaxe de uñas

28 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Procesos de manicura e pedicura 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA1.2 Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans.

   CA1.2.1 Estudouse a morfoloxía de mans e pés

   CA1.2.2 Analizouse e describeuse a morfoloxía de mans e pés

CA1.3 Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés.

   CA1.3.1 Estudáronse as alteracións características de mans e pés

   CA1.3.2 Analizáronse e describíronse as alteracións características de mans e pés

CA1.4 Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria.

CA1.5 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

CA1.7 Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

CA1.8 Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación dos servizos de manicura e pedicura. Deseño de protocolos.

 Estudo estético das mans, os pés e as uñas.

 Control de calidade na prestación do servizo. Recepción e atención á persoa usuaria. Imaxe do profesional como factor de calidade na prestación do servizo: coidados estéticos.

 Clasificación dos servizos de manicura e pedicura. Deseño de protocolos.

 Arquivo e conservación da documentación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Espazos, equipamentos, cosméticos e aparellos empregados en manicura e pedicura 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura
e pedicura. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA2.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

   CA2.3.1  Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos segundo a súa función, indicacións e necesidades en cada caso

   CA2.3.2 Definíronse os equipamentos, materiais e cosméticos segundo a súa función, indicacions e contraindicacións, e composición, etc.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

   CA2.6.1 Aplicáronse as pautas e técnicas de comunicación e normas de comportamento na recepción e atención á clientela, e nas relacións cos compañeiros e superiores

CA2.7 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura

CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA2.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.

CA2.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos pés.

CA2.12 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

CA2.13 Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Distribución de espazos. Ambiente. Importancia da luz. Sistema de renovación do aire.

 0Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

  Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de manicura e pedicura. Ergonomía e hixiene postural.
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Contidos

  Manexo, aplicación e conservación dos utensilios e os aparellos.

  Manipulación, aplicación, conservación e mantemento dos cosméticos: efectos, indicacións e contraindicacións.

  Pautas para a aplicación e o mantemento de materiais, utensilios, equipamentos e cosméticos.

  Normativa nos procesos de manicura e pedicura. Pautas de aplicación.

 Equipamentos e cosméticos utilizados en manicura e pedicura.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de manicura e pedicura. Normas para a primeira cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de manicura e pedicura.

 Métodos de limpeza, desinfección e esterilización: clasificación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas de manicura e pedicura 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas. SI

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e hixiene especificas.

CA3.3 Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal.

CA3.4 Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma.

CA3.5 Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía.

CA3.6 Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula.

CA3.7 Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino.

CA3.8 Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións.

   CA3.8.1 Aplicáronse as técnicas e manobras de masaxe, xustificando: secuencia,  efectos,  indicacións e  contraindicacións

   CA3.8.2 Desfiníronse as técnicas, manobras e parámetros de masaxe

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

 0CA5.10 Técnicas de preparación das uñas para a maquillaxe

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recepción, acomodación e protección da persoa usuaria.

 Protocolos de actaución para as técnicas de realización manicura e a pedicura.

 Manicura básica, conformación, cutícula, e limpeza do leito e da lámina.

 Técnica de desmaquillaxe de uñas: lámina e dobramento periungueal.

 Arranxo e forma. Técnica do corte de uñas de mans e pés. Técnica de limadura e puimento das uñas. Técnica de acondicionamento e retirada de cutículas. Técnicas específicas de
manicura e pedicura masculina e feminina.
 Manobras de masaxe de mans e pés: secuencia, efectos, indicacións e contraindicacións; utilización.
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Contidos

 Técnicas específicas de manicura e pedicura no usuario masculino

 0Tipos de maquillaxes de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasía.

 Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tratamentos estéticos de mans e pés 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas. SI

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas.

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

CA4.4 Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc.

CA4.5 Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas hixiénico-sanitarias.

CA4.6 Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés.

CA4.7 Aplicáronse técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e cosméticos.

CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na aplicación destas técnicas.

 CA4.9 Clasificáronse os tratamentos estéticos de mans e pés

 0CA4.10 Aplicáronse os protocolos e procedementos de manicura básica, integrando os tratamentos específicos de mans e pés

  CA4.11 Describíronseos medios técnicos e cosméticos empregados nos tratamentos estéticos  de mans e pés xustificando o seu uso

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

 0CA5.10 Técnicas de preparación das uñas para a maquillaxe

4.4.e) Contidos

Contidos

 Integración de tratamentos estéticos en protocolos en manicura e pedicura  e decoración de uñas

 Clasificación dos tratamentos estéticos de mans e pés.

 Protocolos para os tratamentos estéticos de mans, pés e unllas

 Masaxe específico segundo o tratamento estético de mans e pés

 Equipamentos empregados en tratamentos de mans e pés (equipamentos de correntes de alta frecuencia para a aplicación de efluvios, ventosas, vibradores, cepillos e radiacións
infravermellas): descrición, fundamento científico e criterios de selección.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cosméticos específicos: criterios de selección e utilización.

 Procedemento de aplicación de tratamentos.

 Normas de uso, efectos indicacións e contraindicacións.

 0Tipos de maquillaxes de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasía.

 Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Decoración e maquillaxe de uñas 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas.

CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel.

CA5.4 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón.

CA5.5 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos.

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

CA5.7 Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña.

CA5.8 Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina.

CA5.9 Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

 0CA5.10 Técnicas de preparación das uñas para a maquillaxe

  CA5.11 Aplicáronse os protocolos e procedementos de decoración e maquillaxe de uñas con diferentes técnicas e cosméticos, integrando técnicas básicas de manicura e pedicura e ttos.
específicos

  CA5.12 Realizouse muestrario de uñas con deseños de decoración de uñas empregando diferentes medios e técnicas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Realización de muestrarios de uñas

 0Tipos de maquillaxes de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasía.

  Pautas de asesoramento sobre o coidado de mans e pés.

 Integración de decoración de uñas en protocolos  de manicura e pedicura e tratamentos estéticos específicos de mans e pés

 Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.

 Clasificación dos esmaltes pola súa textura.

 Técnicas de maquillaxe con acrílicos.
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Contidos

 Técnica de fantasía: altorrelevo, baixorrelevo con punzón e pegado.

 Técnicas de piercing en bordo libre da uña: preparación, perforación e acabamento (pechamento de garza e de rosca).

 Técnicas de maquillaxe con esmalte: pincel, aerógrafo e punzón.

 Técnicas de deseños de maquillaxe de uñas.
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  MÍNIMOS EXIXIBLES.

 -Morfoloxia de mans e pés

- Alteracións de mans e pés

- Demandas da persoa usuaria

- Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e superiores

- Deseño de protocolos para a manicura e pedicura

- A ficha técnica

- Instalacións e espazos: identificación, seguridade e hixiene

- Equipamentos, materiais e cosméticos empregados na manicura e pedicura

- O traballo en equipo

- Recepción e atención á clientela

- Actitudes e destrezas necesarias para a manicura e pedicura

- Imaxe do profesional

- Ergonomía e protección do cliente e do profesional

- Manexo de útiles, cosméticos e aparellos

- Mantenemento, hixiene, desinfección e esterilizaciín na manicura e pedicura

- Aplicar técnicas de manicura e pedicura: acomodación, seguridade e hixiene, protocolo do proceso, desmaquillado, corte e limado, puído, retirar

cutículas, masaxe, maquillaxe básica.

- Elaborar protocolos e realizar tratamentos específicos de mans e pés,e uñas aplicando técnicas de masaxe, aparellos e cosméticos específicos

nos parámetros e coas medidas de seguridade, hixiene e mantenemento axeitados.

- Realizar decoracións das uñas empregando  diferentes técnicas e cosméticos.

- Realizar deseños gráficos de maquillaxes de uñas con diferentes temáticas.

- Protocolo e execución de manicura e pedicura básica integrando tratamentos específicos de mans e pés e decoración de uñas empregando

diferentes cosméticos e técnicas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ao tratarse de avaliación continua, avaliarase dos contidos  impartidos en cada avaliación e dos  impartidos nas anteriores. Se suspende unha

avaliación, recupera se aproba a/s posterior/es.

Realizaranse probas específicas en cada avaliación, tendo en conta o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto aos criterios de

avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

- Probas prácticas: para os criterios onde se indica lista de cotexo e taboa de observación

- Traballos do alumno como esquemas, clasificacións, presentación de muestrarios, prácticas clase, etc: indicado como outros

O/a alumno/a deberá realizar obrigatoriamente tódalas probas escritas e prácticas, e traballos para obtar a unha avaliación positiva.

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 30 %

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Probas prácticas: 60 %

- Traballos diarios e outros: 10 %

Para a suma das diferentes probas e traballos, deberá acadar a nota media en cada unha delas segundo a valoración total otorgada a cada unha,

ou un 5 ou superior si se califica sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

1.En canto  o desenvolvemento das clases e na realización de probas e traballos, é obrigatorio para o alumnado o seguinte:

-  Presentarse nas clases diarias e nas probas escritas e prácticas co seu material, medios e indumentaria persoal profesional axeitada,  , para a

realización de técnicas de manicura e pedicura, segundo se indique ao inicio do curso, en cada trimestre e para as probas   coas especificacións

indicadas pola profesora en cada caso.

 Ao alumnado de non cumprir o indicado no parágrafo anterior no caso das prácticas diarias indicaráselle  a realización de outras tarefas ou

actividades, e no caso das probas prácticas deberá traer unha modelo feminina  con uñas naturais coas especificacións que se indiquen

previamente

A profesora poderá requerir a realización por escrito das probas prácticas previamente a súa execución. A profesora indicará o procedemento a

seguir en cada caso,  e estas poderán incluir: fases, secuenciación, medios materiais e cosméticos, tempos, etc, dos procesos, así como a súa

xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral durante o desenvolvemento do proceso.

2. Cando se teña constancia de que un alumno/a está copiando, empregando calquera medio ou procedemento, con axuda   externa ou dun

compañeiro da clase, farase constar no exame e indicaráselle que non pode continuar a proba ou traballo práctico de ser o caso, Cualificarase a

proba ou traballo práctico con un cero. Esto último tamén se terá en conta en caso de ter constancia a posteriori de que copiou ou outro/a

compañeira lle realizou o traballo.

3. Segundo a Orde do DOG nº 136 do 15-7-2011 aplicarase o seguinte:

. 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, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior

do centro.

4. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

5. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final de módulos correspondente.

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

Ao ser avaliación contínua, farase a recuperación de tódolos contidos impartidos ao longo do curso.

Avaliarase sobre os criterios de avaliación que constan nesta programación.

No período de recuparación faranse as seguintes actividades:
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- Realización de esquemas dos contidos de maior carga teórica que se especificarán

- Realización de táboas de clasificación de técnicas, cosméticos, etc.

- Realización de protocolos e traballos prácticos en modelos humanos con uñas naturais sobre procesos de manicura e pedicura, tratamentos

específicos de mans e pés, decoración de uñas empregando diferentes técnicas e cosméticos, e integrándoos segundo os casos.

Realizaranse probas específicas  tendo en conta o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto aos criterios de avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

- Probas prácticas: para os criterios onde se indica lista de cotexo e taboa de observación

- Traballos do alumno como esquemas, clasificacións, presentación de muestrarios, etc: indicado como outros

O/a alumno/a deberá realizar obrigatoriamente tódalas probas escritas e prácticas, e traballos para obtar a unha avaliación positiva.

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 30 %

- Probas prácticas: 60 %

- Traballos  diarios e outros: 10 %

Para a suma das diferentes probas e traballos, deberá acadar a nota media correspondente en cada unha delas,  ou un 5 ou superior si se valora

sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

A/O alumna/o deberá traer o seu material persoal e indumentaria axeitada, indicado pola profesora ao inicio do curso, e modelos humanos con

uñas naturais, para o desenvolvemento das clases de recuperación   e para a realización das probas específicas e traballos.

O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas cos seus medios, material, indumentaria persoal profesional axeitada, e modelo/s

humanos femininos con uñas naturais, coas especificacións indicadas pola profesora si esta así o requeire. En caso contrario non se poderán

calificar ou calificaranse negativamente os aspectos ou criterios da avaliación aos que afecten.

A profesora poderá requerir a realización por escrito das probas prácticas previamente a súa execución. A profesora indicará o procedemento a

seguir en cada caso,  e estas poderán incluir: fases, secuenciación, medios materiais e cosméticos, tempos, etc, dos procesos, así como a súa

xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral durante o desenvolvemento do proceso.

Cando se teña constancia de que un alumno/a está copiando, empregando calquera medio ou procedemento, con axuda   externa ou dun

compañeiro da clase, farase constar no exame e indicaráselle que non pode continuar a proba ou traballo práctico de ser o caso, Cualificarase a

proba ou traballo práctico con un cero. Esto último tamén se terá en conta en caso de ter constancia a posteriori de que copiou ou outro/a

compañeira lle realizou o traballo.

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

Comprende  todo os  contidos incluídos nesta programación.

Avaliarase sobre os criterios de avaliación que constan nesta programación.

- Realización de proba escrita e práctica e outros (traballos, muestrarios, esquemas, etc) que poderá requerir a profesora, segundo os instrumentos

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

de  avaliación, como se especifica nesta programación no apartado correspondente, 4.a.

  Concretarase o tempo e modo de proceder en cada proba.

 Realizaranse probas específicas tendo en conta o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto aos criterios de avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

- Probas prácticas: para os criterios onde se indica lista de cotexo e taboa de observación

- Traballos do alumno como esquemas, clasificacións, presentación de muestrarios, etc: indicado como outros

O/a alumno/a deberá realizar obrigatoriamente tódalas probas escritas e prácticas, e traballos para obtar a unha avaliación positiva.

A cualificación calcularase:

- Probas escritas e outros: 30 %

- Probas prácticas: 70 %

Para a suma das diferentes probas deberá acadar a nota media correspondente ou superior, en cada unha  delas sobre a puntuación máxima

otorgada a cada proba, ou un 5 ou superior sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

A/O alumna/o deberá presentarse as probas escritas e prácticas cos seus medios, material  e indumentaria persoal profesional necesaria e

axeitada segundo os contidos, e modelos humanos femininos  para a realización de exercicios prácticos en mans e pés con uñas naturais longas e

maquilladas en ton vermello ou negro,  nas que non se fixera previamente procesos de manicura e pedicura de coidado e mantenemento,   para o

desenvolvemento  e realización das probas prácticas. Rexeitaranse aqueles modelos que non presenten pel e uñas sanos, ou con algunha

enfermidade na que esté contraindicado a súa manipulación.

A profesora poderá requerir a realización por escrito das probas prácticas previamente a súa execución. A profesora indicará o procedemento a

seguir en cada caso,  e estas poderán incluir: fases, secuenciación, medios materiais e cosméticos, tempos, etc, dos procesos, así como a súa

xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral durante o desenvolvemento do proceso.

Cando se teña constancia de que un alumno/a está copiando, empregando calquera medio ou procedemento, con axuda   externa ou dun

compañeiro da clase, farase constar no exame e indicaráselle que non pode continuar a proba ou traballo práctico de ser o caso, Cualificarase a

proba ou traballo práctico con un cero. Esto último tamén se terá en conta en caso de ter constancia a posteriori de que copiou ou outro/a

compañeira lle realizou o traballo.

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

Seguimento da programación.

Seguirase mensualmente o desenvolvemento da mesma segundo o modelo de seguimento  e o acordado no departamento.

Avaliación da práctica docente: mediante análise de resultados e resposta do alumnado ante os diversos contidos e tarefas desenvolvidas,

valorando aspectos como idoneidade, momento, extensión, tempos, etc en cada caso, parar que o alumnado poida acadar os obxetivos.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha proba escrita de respostas curtas sobre coñecementos de  conceptos xerais e profesionais, o seu interés pola profesión e a súa

proxección no futuro desta.

Observarase durante as clases: actitudes, aptitudes, destrezas, desenvolvemento, ...

Tamén se realizará, si se cre axeitado,  entrevista co alumno e debate  entre o grupo.

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

Se fose preciso aplicaranse outras medidas de atención en función das necesidades educativas concretas que presente o alumnado. Entre outras

estas poden ser:

- Presentación de conceptos, procesos e procedementos dun xeito máis secuenciado ou partindo de algo máis xeral ou amplo será el o que

deberá secuencialo

- Atención individualizada adicándolle máis tempo e adaptado ó ritmo do alumno

- Proposta de actividades de diversa dificultade, segundo progrese o alumno

- Prantexar o alumno que sexa el o que propoña unha actividade indicando características, finalidade¿ e que a desenvolva axeitadamente.

- Adaptar medios as necesidades do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hixiene para a saúde

Prevención de riscos laborais

Prevención de enfermidades profesionais.

SIDA e Hepatite. Vías de transmisión e medidas de prevención.

Ética profesional.

Colaboración entre profesionais

Respecto polos demais

Actitude crítica e autocrítica

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Realizaranse actividades  de formación como:

- Desfiles,  demostracións, xornadas formativas, etc.  de técnicas de manicura e pedicura impartidas por profesionais e casas comerciais.

- Participación en desfiles, concursos, etc.  nos que  aplicarán os coñecementos adquiridos.

- Calquera outra que se considere de interés para mellorar a aprendizaxe e profesionalide do alumnado, segundo os obxetivos do módulo, e do

ciclo en xeral.
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PROFESIONAIS

10.Outros apartados

10.1) Tempralización e UD

 O tratarse de avaliación contínua e dada a progresión necesaria para o aprendizaxe e destrezas dos contidos, e adaptando a formación á

realidade profesional dos contidos deste módulo, favorecendo así a  adaptación ao mercado laboral, a temporalización e secuenciación da

aprendizaxe non   se axustará  a orde establecida nas UD.

10.2) Actitude alumnado

Cando un alumno/a non trate axeitadamente o material de traballo  do  centro para o uso  e na forma indicada pola profesora, debará traer o seu

propio material para a realización das prácticas.

Cando un alumno non traia o material persoal ou uniforme indicado pola profesora, non cumpra as normas de hixiene, actitudes correctas, etc. non

poderá realizar as tarefas prácticas que correspondan a esa xornada, indicándolle a profesora outras tarefas relacionadas co módulo.

10.3) COVID-19

Debido a situación sanitaria COVID-19 a programación deste módulo pode ter variacións en canto ao desenrolo total do mesma.

Posto que por o caracter  de presencial e a aplicación do protocolo COVID-19  (grupos burbulla, procesos de hixiene , etc..)  é posible que non se

poidan impartir tódolos RA, na súa totalidade.

En caso de confinamento orixinado pola situación sanitaria, todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe exposto nesta programación verase

afectado, co cal, moitos dos contidos non poderán ser impartidos, non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro, webex,

moodle, correo electrónico, etc., adaptándonos ás situacións que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistencia preventivas

individuais, etc.).

Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/s, serán avaliados mediante as actividades propostas polo docente a través dos medios

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencial."
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PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0851 Formación e orientación laboral 42020/2021 128107

MP0851_12 Prevención de riscos laborais 42020/2021 5445

MP0851_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42020/2021 7462

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ FRAGA SURRIBAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo contén a formación necesaria para que o alumnado se poida inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector

de coidados da

imaxe persoal.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo,:

p) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do

sector, así como as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais

e persoais.

q) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presenten nos procesos e na organización do traballo e

da vida persoal.

r) Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a

posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

s) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a

coordinación de equipos de traballo.

u) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoal e colectiva,

de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

y) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

Asimismo, contribúe a alcanzar as seguintes competencias:

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito

profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e a

comunicación.

ñ) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbitoda súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o

liderado e achegando solución aos conflitos grupais que se presentan.

q) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención de

riscos laborais e ambientais,de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

t) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, participando

activamente na vida económica, social e cultural.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Características xerais da L.P.R.L e conceptos básicos recollidos na mesmaSaúde laboral:
conceptos básicos.

10 8

2 Os riscos no traballo e os danos profesionais:caractrísticas, clasificación e avaliación dos mesmosnRiscos e danos
profesionais

18 10

3 Identificación das medidas preventivas e de protección fronte aos riscos laborais, e selección das medidas
axeitadas aos riscos presentes no lugar de traballo.

Medidas de
prevención e
protección; primeiros
auxilios.

14 8

4 Análise da planificación e a organización da prevención na empresa, e elaboración dun plan de prevención.Organización da
Prevención: Plan de
Prevención

12 10

5 Características da relación laboral,principios nos que se inspira dereitos e deberes qerivados da relación
laboral

A relación laboral e
tipos de contrato de
traballo.

16 13

6 Clases,duración, permisos,vacaciones e festividades laborais e xornadas especiais de traballo e salarioA xornada de traballo
e o salario no
Convenio.

15 13

7 Concepto clases e efectos da modificación, suspensión e extinción contratos, .O finquito  e
representación dos traballadores na empresa.

Conflictos de traballo 15 13

8 Concepto, regímenes, afiliación cotización e prestacións da mesmaA Seguridade social 11 11

9 O proiecto profesional.itinerarios formativos.A búsqueda de emprego: emprego privado por conta propia e alea.
elaboración dos currículos e cartas de presentación.A función pública

Orientación para o
emprego.

10 8

10 Vantaxes e inconvenientes dos equipos de traballoEquipos de traballo e
xestión de conflictos

7 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Saúde laboral: conceptos básicos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal.

   CA1.6.1 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal.

   CA1.6.2 Describíronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de imaxe persoal.

CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Principios da acción preventiva (CE 1.2)

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Riscos e danos profesionais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
imaxe persoal. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en peiteado e cosmética capilar.

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en
peiteado e cosmética capilar.

   CA2.3.1 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico
en peiteado e cosmética capilar.

   CA2.3.2 Analizáronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en peiteado e
cosmética capilar.

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

   Análise dos accidentes de traball e enfermidades profesionais no sector da imaxe persoal.

   Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora  derivados dos riscos existentes.

 Riscos específicos no sector de imaxe persoal en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector de imaxe persoal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medidas de prevención e protección; primeiros auxilios. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse.

   CA4.1.1 Analizáronse as técnicas e as medidas de prevención  que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

   CA4.1.2 Analizáronse as técnicas e as medidas de protección  que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

   CA4.1.3 Identificáronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias
no caso de materializarse.

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

   Análise das medidas de prevención.

   Análise das medidas de protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Organización da Prevención: Plan de Prevención 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A relación laboral e tipos de contrato de traballo. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

   CA2.1.1 Distinguíronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral.

   CA2.1.2 Analizáronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral.

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en peiteado e cosmética capilar.

   CA2.6.1 Analizáronse condiciones de traballo pactadas no Convenio Colectivo aplicable.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

  Novos contornos de organización do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xornada de traballo e o salario no Convenio. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en peiteado e cosmética capilar.

   CA2.6.2 Analizáronse as condicións de traballo relativas a xornada de traballo, descansos, festivos, vacacións  permisos, pactadas no convenio colectivo aplicable e condicións habituais
no sector daimaxe persoal.

   CA2.6.3 Identificáronse as condicións de traballo relativas á xornada de traballo, descansos, festivos, vacacións e permisos.

   CA2.6.4 Analizáronse as condicións de traballo relativas á retribución e o seu cobro, pactadas no convenio colectivo aplicabe e no sector da imaxe persoal.

   CA2.6.5 Identificáronse as condicións de traballo: retribución e o seu cobro.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

   Organización e tempo de traballo.

   Retribución

 Cálculo de nóminas (CA 2.8)
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Conflictos de traballo 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

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

   CA2.9.1 Analizáronse causas e efectos da modificación, suspensión e extinción da relación laboral

   CA2.9.2 Identificáronse causas e efectos de modificación, suspensión e extinción.

   CA2.9.3 Calculáronse finiquitos e liquidacións de contratos.

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

 0  CA2.10.1 Analizáronse órganos de representación dos traballadores/as nunha empresa do sector do título.

 0  CA2.10.2 Distinguíronse os órganos de representación dos traballadores/as

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

    CA2.11.1 Analizáronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución.

    CA2.11.2 Distinguíronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Cálculo e elaboración de liquidacións de contratos e indemnizacións.(CA 2.9)

  Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

  Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A Seguridade social 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

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

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

   CA3.4.1 Determináronse as prestacións contributivas da SS, requisitos e duración.

   CA3.4.2 Calculouse a cuantía das prestacións contributivas en casos prácticos.

   CA3.4.3 Calculáronse as diversas prestacións en supostos prácticos.

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Orientación para o emprego. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

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

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

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en peiteado e cosmética capilar.

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral.

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

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

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en peiteado e cosmética capilar.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en peiteado e cosmética capilar.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Equipos de traballo e xestión de conflictos 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en peiteado e cosmética capilar e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo
individual.

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

CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

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

CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

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

4.10.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector de imaxe persoal segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Os criterios de avaliación indicados como mínimos en cada unidade didáctica

No proceso de avaliación contínua o módulo divídese en 3 avaliacións (unha por trimestre). Durante as mesmas levaranse a cabo unha serie de

actividades de avaliación co obxecto de coñecer e valorar o traballo do alumnado e o grao no que se van logrando os obxectivos previstos durante

o proceso ensino-aprendizaxe, así como cuantificar o grado de consecución dos obxetivos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliacíón do alumnado farase en función dos seguintes apartados:

Apartado A) 80%: Probas escritas, teóricas, prácticas ou teórico-prácticas: consistirá na realización dunha ou varias probas individuais por

avaliación. Plantexaranse cuestións tipo test (unha única resposta   e/ou resposta múltiple, así cómo opción verdadeiro/falso) Se o profesor/a o

considera, poderá incluír exercicios e supostos prácticos relacionados con contidos impartidos, así como preguntas cortas.

Serán realizadas dunha soa unidade didáctica ou varias conxuntamente, segundo o profesor/a considere más adecuado, e o número de preguntas

poderá variar dunha proba a outra.

Cada proba cualificarase de 1 a 10 puntos, esixíndose un mínimo de 5 para superalo. No caso de realizar máis dunha proba por avaliación farase

media entre elas. Para aprobar, poderase facer media cun 4 nunha das probas, sempre e cando a media de todas elas sexa mínimo dun 5

(Exemplo: A un alumno/a con un 4 e un 6 poderáselle facer media, posto que a nota resultante sería un 5. Se e alumno/a ten unha nota de un 4 e

outra dun 5, dito alumno debería recuperar a proba suspensa, posto que a media non chega ao 5, e polo tanto estaría suspenso)

En canto ás preguntas tipo test citadas anteriormente , se o profesor/a o considera oportuno poderán puntuar negativamente os erros segundo o

criterio que o  docente considere oportuno (por exemplo: cada tres preguntas mal descontarase unha ben)

        Apartado B) 20% : Cada alumno será avaliado polo seu traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo, valorándose non só os

coñecementos que vai adquirindo senon tamén a realización das tarefas e traballos propostos, así como a entrega puntual dos mesmos.

Nos traballos ou exercicios teóricos e prácticos que se recomenden elaborar valorarase:

 - O emprego correcto dunha terminoloxía específica.

 - Terase en conta a falta de limpeza, de claridade, a desorde ou descuido na presentación de traballos, así como a súa presentación fóra de

prazo. Cando o profesor/a o considere, o feito de entregar un traballo ou actividade fóra do prazo establecido, significará a non cualificación do

mesmo.

- Estarán baseados en esquemas e gráficos e non copias textuais de libros de texto ou outros documentos (ej. páxinas Web...) O plaxio, copias e

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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reproducións de calquera indole non serán puntuadas, teñen que ser orixinais. O plaxio penalizase coa non corrección, sendo a nota dese

apartado como a de non presentado (0 ptos.) e a súa recuperación terá lugar en xuño na mesma convocatoria que os alumnos con perda de

avaliación continua.

- Nos traballos ou proxectos realizados polo alumno como integrante dun grupo ou equipo ademais do resultado ou producto final terase en conta o

grao de participación, investigación, implicación e aporte de cada un dos seus membros de xeito individual. Se un alumno non colabora, ou

entorpece a boa marcha para a consecución do obxetivo do grupo, será avaliado negativamente, independentemente do traballo entregado en

conxunto, sendo a nota de cada un dos membros INDIVIDUAL e  independente da do resto, para iso comprobarase que efectivamente traballou

activamente na consecución do resultado a traves dunha proba DE CONTRASTE  oral ou escrita (entrevista, enquisa, diálogo, resumo, etc)

avaliando segun os casos: o grao de coñecemento dos contidos, conceptos, trámites, fontes de información utilizadas, documentos ou operacions,

análise e interpretación e capacidade de razoamento na solución de problemas.

Para aprobar cada avaliación a nota mínima é de 5 puntos sobre 10.Comprobarase o grao de consecución dos obxetivos totais do módulo. A nota

final do módulo será a media ponderada de cada unha das unidades didácticas, no suposto que todas elas estean aprobadas (nota de cada

avaliación igual ou superior a 5 sobre 10). Noutro caso terá de recuperar a parte suspensa no mes de Xuño

NOTA FINAL DO MÓDULO Será a media das tres avaliacións, ponderada cada avaliación en función das unidades impartidas na mesma e

respetando as porcentaxes asignada a cada unidade. Esa ponderación aparece reflictida nesta programación.

Non está permitido o uso de teléfonos móviles, smartwatch, auriculares bluetooth ou outro tipo de medios electrónicos durante o desenrolo da

proba escrita. No caso de non facer caso ás instruccións do profesor aínda que non sexan usados a puntuación será dun 1.

Ao longo de todo o curso, non se realizará ningún tipo de proba para poder subir a nota.

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

No caso de que o alumno non supere o módulo, éste realizará a recuperación no mes de xuño . No caso de que un alumno/a non supere unha

avaliación, isto é, se non acadase a nota de 5, deberá acudir ao único exame de recuperación que se realizará o final do módulo no mes de Xuño.

As actividades de recuperación que poderán consistir en: -Repetición de determinadas actividades, cando se observe que na súa realización o

alumno non adicou o suficiente tempo ou esforzó, así como a realización de traballos e exercicios sobre aqueles aspectos de corte mais práctico

nos que se detectaran maiores deficiencias. -Realización dunha proba escrita e/ou oral de recuperación. A proba escrita estará indicada para os

aspectos mais teóricos do módulo e a proba oral para aqueles aspectos de corte mais práctico. As probas de recuperación puntuaranse de 0 a 10

puntos, e considerarase que o alumno/a recuperou cando acade unha cualificación mínima de 5 puntos. Ditas probas poderán consistir na

realización dun examen escrito que conste de dúas partes: teorica e práctica, a nota desta proba será a media entre elas, para este cálculo é
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preciso que en cada unha se acade unha nota mínima de 5 puntos. Tamén poderase esixir a entrega de material didáctico elaborado de xeito

individual (no caso de que durante o curso este fose colectivo) e o tema será proposto pola profesora. Con relación ás recuperacións faranse unha

por trimestre ao final do mesmo. Si non da tempo farase ó principio do seguinte. As recuperacións se alumnos pendentes o mesmo tipo de examen

e cualificación que os que cursan o módulo no ano académico actual.

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

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua deberá realizar unha única proba, de contidos teórico/prácticos. Nesta proba o alumno

deberá respostar a unha serie de preguntas referidas ó módulo, relacionadas cos contidos mínimos.

FORMATO:

- A primeira proba teórica consistirá en 40 preguntas tipo test, con tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

PUNTUACIÓN:

- 0,25 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,07 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

- A nota mínima a acadar para superar esta parte será un 5.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Consistirá na realización de diversos casos prácticos. Será necesario asistir a esta proba con calculadora.

FORMATO:

- A segunda proba práctica consistirá en 9 casos prácticos: 3 relativos a  U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS , e 6 relativos a U.F.

DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO .

PUNTUACIÓN E VALORACIÓN:

Cada U.F. ten que ter una nota mínima para poder facer media na nota final desta segunda parte, segundo os seguintes criterios:

 U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: mínimo 1,5; máximo 4.

U.F. DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO: mínimo 2,5; máximo

6.

- Nota final: sumaranse os puntos obtidos en cada U.F., tendo en conta os límites mínimos.

- Para acadar un aprobado nesta segunda parte da proba será necesario ter un mínimo de 5 puntos , tendo en conta sempre os  mínimos

antes mencionados.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun Proxecto, có contido e estructura similar ao que tiveron que presentar os seus

compañeiros ao longo do curso.

Será preciso ter unha nota mínima dun 5 nas probas e no Proxecto para acadar o aprobado do Módulo.

Os criterios de cualificación para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua serán:

A proba escrita terá un peso do 50% sobre a nota final.

O Proxecto terá un peso do 50% sobre a nota final.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da propia práctica docente constitúe unha estratexia crave para mellorar a calidade do proceso de E-A, ao identificar as carencias ou

necesidades docentes para  a súa solución. Nesta programación farase de forma reflexiva e continua: ao final de cada  UD mediante un test de

avaliación do ensino docente que o alumnado contesta de forma anónima, mediante o seguimento mensual da programación na plataforma dixital

e na memoria do módulo  FOL

Para esta avaliación seguiranse os seguintes criterios:

1º Adecuación de obxectivos educativos ás características dos/ás alumnos/ás;

2º Validez da   secuenciación, organización e   temporización  de obxectivos, contidos e criterios de avaliación;

3º Idoneidade e efectividade das decisións metodolóxicas: organización da aula, nivel de interacción do alumnado, clima comunicativo, recursos

empregados;

4º Validez de estratexias de avaliación e promoción en relación cos criterios;

5º Pertinencia e adecuación das medidas de atención á diversidade para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( ANEAE);

6º Coordinación e relacións dos docentes.

Esta avaliación realízase cos seguintes instrumentos: Seguimento da programación na aplicación informática, memoria do módulo, caderno da

profesora, test de avaliación,  triangulación,  feedback durante e despois de explicacións e rúbrica que o alumnado contesta de forma anónima

antes de finalizar cada un dos trimestres do curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso académico, o equipo docente do Ciclo Formativo na sesión de avaliación inicial compartirá a información proporcionada polo

titor/a sobre as características, capacidades e formación previa de cada un dos alumnos/ as, que á súa vez servirá para orientar e situar ao

alumnado en relación ao perfil profesional do título. Dita información será solicitada de: informes individualizados, estudos académicos previos, do

propio alumnado matriculado sen titulación previa, de informes ou ditames específicos do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo,

da experiencia profesional previa do alumnado, matrícula condicional de alumnado estranxeiro e da observación e actividades realizadas as

primeiras semanas do curso.

Todo iso será #recoller nunha acta que será entregada á Xefatura de Estudos.

A nivel de aula no módulo de  FOL realizarase ao comezo do curso mediante a realización dun currículum vitae e unha entrevista de traballo ao

alunado sobre as características persoais, profesionais, educativas e intereses do alumnado, cuxos información se terá en conta para aplicar as

pertinentes medidas. Por outra banda, tamén se realizará unha avaliación inicial ao comezo de cada UD en actividades de iniciación-motivación,

mediante:  brainstorning, tests, debates, técnica  Phillips 66,  analogías e, en función dos seus resultados, desenvolveranse cada unha das UD,

sen esquecer que a avaliación inicial implica tamén para o alumnado unha aprendizaxe en si mesmo.

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

De haber alumno/as con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de
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desenvolvemento ou socioculturais, serán atendidos polo profesorado do departamento ou de orientación. Dependendo de cada caso, levarase a

cabo unha atención individualizada ou elaboraranse programas específicos de  intervención.

Ademais, esta programación ten previstas diferentes actividades de ensino-aprendizaxe de diferentes grados de realización e ampliación,

actividades de investigación e actividades de reforzo e/ou ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Partindo de que a educación en valores preséntase en LOE como un conxunto de contidos de ensino-aprendizaxe  presente en todas as materias

do currículo de calquera etapa educativa,  sutratamiento nesta  PD farase de forma integrada, globalizada, continua, directa ou indirecta. De entre

a amplitude de valores relacionados que o módulo  FOL, destacan:

1. Saúde, deporte e dieta equilibrada: presente na UF 1 de  PRL, e UF2 nas UD 5, por ser un dereito e deber dos traballadores que se poderá

reflectir na relación contractual.

2. Respecto ao medio ambiente: tratarase de forma indirecta na UF1 de Prevención.

3. Igualdade de oportunidades: na UD 6: Xornada e Salario e en como dereito nas relacións laborais  VDE 5 da relación laboral e tipos de contrato,

no acceso ao emprego UD 9: Procura de emprego e solución de conflitos; UD 10: Equipos de traballo e conflitos.

4. Traballo colaborador e resolución pacífica de conflitos: será un aspecto destacado debido á heteroxeneidade do alumnado desta  PD, tratarase

durante todo o módulo, especialmente na  WebQuest realizada en equipos de traballo, na UF 1(riscos) e na UF 2: UD 7 de Conflitos de traballo e

UD 10 de Equipos de traballo e conflitos.

5. Xustiza, ética, civismo e lealdade: tratarase mais directamente nas  UD 5.

6. Tolerancia, respecto, comprensión e compañeirismo: abordarase de maneira especial nesta    PD debido a diversidade do alumnado, e ademais,

tratarase directamente en UD  9 e 10.

7. Non explotación laboral de nenos: na UD 5: Relación laboral e tipos de contrato de traballo e nas vde de saúde laboral (UF 1), na protección de

persoas especialmente sensibles. 8.Capacidade emprendedora, creatividade e iniciativa persoal: na  WebQuest para a solución de problemas e na

UD 9 de Procura de emprego.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Este ano non se plantexan nun primeiro momento, debido á situación actual Covid-19

10.Outros apartados

10.1) SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS ESTE CURSO ESCOLAR

No caso de suspensión das clases presenciais,  o alumnado empregará a alula virtual para a realización de actividades e visualización de contidos

teóricos.

Nun principio plantéxanse actividades para a sua realización na aula de xeito presencial, pero que poden ser adaptadas á aula virtual no caso de

ser necesario.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo ANA BEATRIZ YÁÑEZ ARCEO

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 Decreto 203/2013 establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Estética e

 Beleza onde di que a competencia xeral (Artigo 4º) dun alumno que acade este título consistirá en aplicar técnicas

de embelecemento persoal e comercializar servizos de estética, cosméticos e perfumes,

cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos

laborais e protección ambiental establecidos na normativa.

O Artigo 5 do Decreto recolle as competencias profesionais, persoais e sociais (Artigo 5º) e este módulo profesional deberá contribuír a que o

alumnado deste ciclo acade as seguintes competencias:

a) Recibir, almacenar e distribuír os produtos, aparellos e utensilios, en condicións idóneas

de mantemento e conservación, e controlar o seu consumo e as súas existencias.

b) Atender a clientela durante o proceso, aplicando normas de procedemento deseñadas

pola empresa e conseguindo calidade no servizo.

c) Obter información das demandas da clientela e da análise profesional, e rexistrar e

arquivar os datos.

d) Seleccionar os materiais, os equipamentos e os cosméticos adecuados para os tratamentos

ou as técnicas estéticas que se vaian aplicar.

e) Manter o material, os equipamentos e as instalacións en óptimas condicións para a

súa utilización.

f) Efectuar a hixiene cutánea e preparar a pel para tratamentos posteriores.

g) Efectuar a hidratación cutánea para manter e mellorar o aspecto da pel.

h) Realizar maquillaxe social personalizada e adaptada ás necesidades da clientela.

i) Depilar e descolorar a peluxe, utilizando procedementos mecánicos e produtos químicos

adecuados.

j) Aplicar técnicas de manicura e pedicura para o embelecemento e os coidados das

mans, os pés e as uñas.

k) Elaborar uñas artificiais, cunha técnica e un deseño individualizados, segundo as

demandas da clientela.

l) Asesorar sobre perfumes, fragrancias e produtos naturais tendo en conta as características

persoais, sociais e profesionais da clientela.

m) Informar a clientela dos coidados que teña que realizar logo do tratamento na cabina

de estética, así como dos hábitos de vida saudables.

n) Realizar a promoción e a comercialización de produtos e servizos no ámbito dunha

empresa de imaxe persoal.

ñ) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos

nos procesos produtivos, actualizando os seus coñecementos e utilizando os

recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da comunicación

e da información.

o) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando

e desenvolvendo o traballo asignado e cooperando ou traballando en equipo con outros

profesionais no ambiente de traballo.

p) Resolver de maneira responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando

as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e con autonomía.

q) Comunicarse eficazmente respectando a autonomía e a competencia das persoas

que interveñen no ámbito do seu traballo.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

r) Aplicar os procedementos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección

ambiental durante o proceso produtivo para evitar danos nas persoas e no ámbito laboral

e ambiental.

s) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades

profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

t) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa

e ter iniciativa na súa actividade profesional.

u) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional,

de acordo co establecido na lexislación, participando activamente na vida económica,

social e cultural.

Para que as persoas que obteñan este título poidan exercer a súa actividade nas empresas que teñen

relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos do sector de servizos de estética e peiteado e, en xeral, en

establecementos relacionados coa venda de

produtos de imaxe persoal, así como coa cosmética, desempeñando tarefas de execución

de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos básicos de hixiene, hidratación facial

e corporal, estética de mans e pés, asesoramento sobre perfumes e cosmética natural,

así como a comercialización dos produtos e os servizos estéticos, ofrecendo un servizo de

atención á clientela da empresa. Podería ser persoal traballador por conta propia efectuando

a organización da súa propia empresa.

Toda esta formación débese traballar a través

deste módulo profesional.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Diferéncianse as distintas partes do corpo, fundamentalmente a cabeza, mans e pés. Localízanse as súas
divisións para que o nomealas con exactitude axude ao profesional no desenvolvemento do seu traballo
práctico.

Estrutura xeral do
corpo humano.
Rexións e zonas
corporais

7 10

2 Para acadar unha imaxe persoal o máis harmónica posible é preciso que o peiteado, a maquillaxe e o vestido
vaian en consonancia coas formas e proporcións faciais e corporais

Formas e proporcións
corporais e faciais

7 9

3 O profesional da imaxe está en continuo contacto coa pel, coiro cabeludo e unllas que están formados por
distintos tecidos que a súa vez compóñense de células

Niveis de organización
do organismo. A célula
e os tecidos

12 9

4 Un correcto funcionamiento do transporte de sustancias polo organismo está directamente relacionado co bo
estado da pel, do cabelo e das unllas, polo que será decisivo que estes poidan recibir os nutrientes necesarios
para que se renoven e se manteñan en bo estado.

Transporte de
sustancias no
organismo

23 9

5 O sistema musculo-esquelético é unha zona de traballo do profesional da imaxe a través de técnicas de
maxase o electroestéticas pode mellorar o estado da pel e dos seus anexos

A locomoción 25 9

6 O estado de saúde físico e/ou emocional das persoas reflíctese na pel e nos seus anexos cutáneos.Regulación e control
do organismo: O
sistema nervioso.

15 9

7 Debido a importante relación entre as hormonas e o estado do cabelo, coiro cabeludo e pel, é preciso coñecer
a importancia do funcionamento e da estrutura do sistema endocrino

Regulación e control
do organismo: O
sistema endocrino

20 9

8 Un bo coñecemento da estrutura e fisioloxía do aparello reprodutor proporciona a información para poder e/o
tratar adecuadamente as alteracións estéticas correspondentes

A reproducción. 5 9

9 Un aporte de nutrientes adecuado e un bo funcionamento dos diferentes aparellos que interveñen nesta
función vital son precisos para un bo estado da pel, cabelo , mans, pés e unllas

A alimentación e a
nutrición

20 9

10 Co estudio desta unidade preténdese que o profesional poida intervir no desenvolvemento da saúde e na
explicación de hábitos de vida saudable, que redundarán nunha mellor imaxe.

Promoción de hábitos
saudables na imaxe
corporal

10 9

11 Os conceptos básicos de limpeza, desinfección e esterilización e a súa aplicación, son fundamentais na
prevención de enfermidades profesionais e así evitar a súa transmisión. O profesional da imaxe pode realizar
accións tanto á hora da prevención de accidentes que poidan darse como á hora de intervención unha vez
acaecidas. Ase poderá valorar signos de gravidade, normas de actuación e posible desviación ao centro
médico

Hixiene, desinfección
e prevención de riscos
e doenzas
profesionais nos
procesos de imaxe
persoal

15 9
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estrutura xeral do corpo humano. Rexións e zonas corporais 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

CA1.2 Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

CA1.3 Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

 CA1.9 Presentouse o módulo cos seus obxectivos, contidos, criterios de avaliación e procedemento de cualificación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Presentación do módulo de Imaxe corporal e hábitos saudables

 Estrutura xeral do corpo humano: rexións e zonas corporais. Posicións anatómicas. Termos de localización e posición relativa ou direccións no espazo.

 Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Formas e proporcións corporais e faciais 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

CA1.5 Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

CA1.6 Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

CA1.7 Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

CA1.8 Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Forma e proporcións corporais: características. Factores que determinan a constitución do corpo. Somatotipos ou tipos constitucionais. Variables antropométricas: peso e talle. Evolución da
imaxe corporal ao longo da historia. Factores que inflúen nos canons de beleza.
 Forma e proporcións faciais. Análise da forma do cranio, do óvalo e do perfil. Tipos de rostro.

 Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Niveis de organización do organismo. A célula e os tecidos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

CA2.2 Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Niveis de organización do organismo: a célula (estrutura e funcións) e os tecidos (tipos).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transporte de sustancias no organismo 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.5 Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

   CA2.5.1 Alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

  CA2.16 Alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados co transporte de substancias no organismo. Anatomía e fisioloxía do aparello circulatorio: sistema sanguíneo e linfático. Anatomía e fisioloxía do aparello
respiratorio. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A locomoción 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

   CA2.7.1 CA271 Especificouse a estructura dos osos

   CA2.7.2 CA272 Especificouse a estructura dos músculos

CA2.8 Establecéronse os tipos de movemento corporal.

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.

CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados co movemento. Anatomía e fisioloxía do sistema óseo e muscular. As mans e os pés. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Regulación e control do organismo: O sistema nervioso. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

    CA2.13.1  Identificouse o mecanismo do sistema nerviosos como coordinador e controlador do medio interno: anatomia e fisioloxia do sistema nervioso

    CA2.13.2   Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio externo: os órganos dos sentidos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis
frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Regulación e control do organismo: O sistema endocrino 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

  CA2.17 Caracteriza as alteracións relacionadas coa imaxe persoal

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis
frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A reproducción. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados coa reprodución. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Importancia na imaxe persoal.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A alimentación e a nutrición 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

    CA2.14.1 Identificouse a importancia do aparello dixestivo, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

    CA2.14.2 Identificouse a importancia dos aparello excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

CA3.2 Especificáronse os nutrientes básicos.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA3.8 Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

CA3.9 Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

CA3.10 Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados coa nutrición e excreción. Anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. Estrutura e función: o tubo dixestivo e as glándulas anexas.

 Anatomía e fisioloxía do aparello do excretor. Importancia na imaxe persoal.

 Alimentación e nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos: función enerxética, plástica e reguladora.

 Alimentación equilibrada: pirámide alimentaria e necesidades nutricionais en cada etapa da vida.

 A auga na dieta: importancia na hidratación cutánea.
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Contidos

 Importancia da dieta na imaxe persoal.

 Alteracións relacionadas coa inxestión alimentaria: sobrepeso e obesidade.

 Alteracións da percepción da imaxe persoal relacionadas coa alimentación e as desordes alimentarias: anorexia, bulimia, dismorfofobia, ortorexia, etc.

 Prevención de doenzas a través da dieta.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Promoción de hábitos saudables na imaxe corporal 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Concepto de saúde. Promoción da saúde a través da prevención.

 Imaxe persoal e hábitos diarios: o exercicio físico e o sono.

 As drogas e o órgano cutáneo.

 Educación hixiénico-sanitaria.

 Imaxe corporal e sexualidade. Prevención de doenzas de transmisión sexual.

 O cancro: medidas de prevención.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Hixiene, desinfección e prevención de riscos e doenzas profesionais nos procesos de imaxe persoal 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material. SI

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

CA5.2 Identificáronse os tipos de microorganismos.

CA5.3 Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

CA5.4 Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.

CA5.5 Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

CA5.6 Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais.

CA5.7 Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.8 Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

CA5.9 Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e
instalacións.

CA5.10 Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

CA5.11 Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

CA6.2 Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

CA6.3 Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

CA6.5 Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal.

CA6.6 Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

CA6.7 Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.
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4.11.e) Contidos

Contidos

 Microorganismos: condicións necesarias para o seu desenvolvemento. Clasificación dos microorganismos.

 Concepto de infección e infestación. As infeccións e infestacións e os procesos de imaxe persoal.

 Clasificación segundo o axente causal (infeccións por bacterias, fungos, virus e parasitos): características, síntomas e signos.

 Infeccións cruzadas: prevención nos servizos de peiteado e estética.

 Métodos físicos e químicos para a hixiene, a desinfección e a esterilización de utensilios, equipamentos, superficies e instalacións.

 Procesos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización: procedementos e boas prácticas.

 Normas e procedemento para a eliminación de residuos.

 Riscos de accidentes laborais e doenzas profesionais asociadas.

 0Clasificación de equipamentos de protección individual e colectiva.

  Técnicas básicas de primeiros auxilios ante posibles reaccións adversas e/ou accidentes no ámbito profesional.

  Hixiene postural. Medidas para previr lesións derivadas da práctica profesional.

 Riscos no uso de cosméticos e desinfectantes. Reaccións adversas: locais e sistémicas.

 Riscos na aplicación de equipamentos eléctricos. Lesións eléctricas.

 Riscos asociados ao material cortante.

 Riscos na aplicación de produtos e equipamentos xeradores de calor.

 Riscos asociados a hábitos posturais.

 Outros riscos independentes da actividade profesional.

 Factores que aumentan o risco de accidente.

 Medidas de prevención de accidentes asociadas á actividade: xerais e específicas.
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Distribución UD por trimestre:

1ª Avaliación: Ud1, UD2, UD3, UD4

2ª Avaliciacón: UD5, UD6, UD7, UD8

3ª Avaliciaón: UD9, UD10, UD11

Mínimos exixibles: son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado b) en cada unha das UD.

Criterios de cualificación

A cualificación realizarase  cunha nota numérica entre 1 e  10 puntos, sendo necesario acadar  como mínimo un 5 en cada un dos apartados en

cada avaliación, para acadar o aprobado.

O redondeo realizarase na nota final de cada avaliación da seguinte forma:

a) Se a puntuación é < 5  non se redondeará. Ejemplo: 4,98 es 4 SUSPENSO

b) Si la puntuación es ¿5  redondearase segundo os seguintes criterios:

b.1. Se a parte decimal e 0,51  redondearase ó número enteiro inmediatamente superior Exemplo:  6,51 redondearase  a 7.

b.2. Se aparte decimal é   0,50  redondearase ó número enteiro da nota correspondente.

Cálculo da cualificación por avaliación:

80% Proba escrita (teórica, teoríco -práctica): tipo test, resposta curta, verdadeiro/falso etc.

       - Unha proba en cada avaliacion trimestral por avaliación, sendo imprescindible unha nota mínima de 5  neste apartado  para ser avalido

positivamente.

        - Realizarase  unha proba escrita en cada período de avaliación. En determinadas circunstancias, e sempre segundo o criterio da docente,

poderá realizase  máis

         dunha proba escrita. Neste caso, a nota calcularase facendo a media da nota obtida en cada unha das probas realizadas, sempre e cando en

cada unha delas

         acadese o mínimo de 5 de xeito individual.

         - Non se repetirán exames fora das datas previstas. Terá oportunidade de facelo na recuperación correspondente.

20% Parte práctica: distribuida da seguinte forma

      10% Caderno de aula:

      -  Completo, correxido, ordeado e correctamente presentado; con todas aquelas actividades, tarefas ,etc, realizadas ó longo de cada período

de avaliación. De non

         ser así, non sería avaliado positivamente neste apartado.

       - Entregado na data/as sinalada/as polo/a docente para a súa revisión. De non ser así, non sería avaliado positivamente neste apartado.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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       10% Tarefas: realizadas, presentadas e/ou expostas durante cada período de avaliación, sempre e cando foran presentadas na data sinalada

e acadará un

        mínimo de  5 na súa cualificación

       - Cualificadas mediante táboas de observación, listas de cotexo, rúbricas, etc.

        - No caso de non realizar ningunha tarefa durante un período de avalición, esta porcentaxe incorporarase á  proba escrita, pasando esta

última a ser o 90% da

        nota.

No caso de non ter superado algunha avaliación, so terá que recuperar aquel ou aqueles apartados da cualificación  onde non acadara o mínimo

de 5.

No caso de detectarse o emplego polo alumno/a de medios ilíicitos e/ou non autorizados pola docente e/ou copiase de calquera xeito e maneira

durante o desenrrolo de calquera tipo de proba de avaliación (proba escrita, tarefas, etc), suporía directamente a retirada da proba que o alumno/a

estivese realizando, a calificación desa proba  coa nota máis baixa posible , e decir un 1, e o paso diecto a ter que recuperala na proba

extraordinaria de xuño.

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

Proba escrita en xuño con actividades referentes aos minimos exixibles do módulo e similares as realizadas ao longo da impartición do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades,

se destinará á realización de actividades de recuperación para o alumnado co módulo pendente.

Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a terceira avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación

individualizado que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. Non obstante, se o módulo foi superado a

cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

O informe individualizado incluirá :

Unidades didácticas pendentes de superar.

E para cada unidade incluirase:

-Criterios de avaliación mínimos

-Contidos mínimos

-Actividades a realizar

-Data da proba escrita

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

Proba escrita en xuño con actividades referentes aos minimos exixibles do módulo e similares as realizadas ao longo da impartición do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades,

se destinará á realización de actividades de recuperación para o alumnado co módulo pendente.
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Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a terceira avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación

individualizado que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. Non obstante, se o módulo foi superado a

cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

O informe individualizado incluirá :

Unidades didácticas pendentes de superar.

E para cada unidade incluirase:

-Criterios de avaliación mínimos

-Contidos mínimos

-Actividades a realizar

-Data da proba escrita

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

Levarase a cabo un proceso de avaliación continuo no que debe terse en conta a actualización permanente que é necesario ter da normativa e

das innovacións profesionais que poidan ocorrer ao longo do curso.

Con respecto ao cumprimento da programación farase un control diario da materia impartida e realizarase a comparación coa programación teórica

para ver as posibles causas e as correccións pertinentes por parte do profesor.

A maiores cada departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o

grao de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. Levantarase acta de dito control.

Ao longo do curso iranse completando, correxindo ou modificando os apartados 4f correspondentes a cada unha das unidades didácticas.

Polo tanto, ao final de cada curso escolar as modificacións na programación serán presentadas ao Departamento de Imaxe Persoal.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio das actividades do ciclo formativo, a profesora realizará unha avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co

perfil profesional correspondente.

Esta avaliación inicial terá en conta os estudos académicos previamente realizados e o tipo de acceso do alumnado.

A vista dos informes procedentes da etapa educativa anterior (ESO, ESA, BACHERELATO, ...), resultados da avaliación inicial e dos datos

recollidos día a día para a elaboración do informe de avaliación individualizado de cada alumno, valorarase a necesidade ou non de aplicar

medidas de reforzo e grao de concreción das mesmas.

Tamén se valorará se é aconsellable propoñerlle ao alumno flexibilización na duración das ensinanzas conforme se establece no artigo 51 punto 2

e artigo 61 do Decreto114/2010.

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

Trátase de expor alternativas para aquel alumnado que non consigan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que acade sobradamente os

obxectivos previstos, ou aquel alumnado con discapacidades físicas ou psíquicas.

A adaptación curricular derivada da diversidade de aprendizaxe, pasa fundamentalmente pola profesora como medio de asesoramento cara ao seu

alumnado.

A profesora tratará de homoxeneizar o grupo a través das súas observacións, aclaración de dúbidas, explicacións individualizadas, demostracións

máis personalizadas, cambio da metodoloxía, emprego de recursos didácticos para unha maior comprensión dos contidos e será fundamental que
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o/a alumno/a repita correctamente os procesos mal executados.

De ser necesario, prepararanse tarefas de reforzo para os alumnos que non acaden os mínimos e tarefas de ampliación para o alumnado que

cumpra sobradamente cos criterios de avaliación

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na LOE establécese no Título Preliminar Capítulo I, dentro dos principios e fins da educación, no seu artigo 1.c que un dos principios nos que se

inspira o sistema educativo español será: "A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a

cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de

discriminación."

Á súa vez, no artigo 2.e establécese como un dos fins sobre os que se orientará o sistema educativo español a consecución de: "A formación para

a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición

de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento

sustentable."

Fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida implica, ante todo, proporcionar aos xoves unha educación completa, que abarque os

coñecementos e as competencias básicas, ás que se refire o artigo 6.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e que forman parte

do currículo, que resultan necesarias na sociedade actual, que les permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía

democrática, a vida en común e a cohesión social, que estimule neles e elas o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si

mesmos.

A sociedade require algo máis que persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e

capacidades para a actividade creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigativo, ante os desafíos do coñecemento e

información científico-técnica e da realización do seu ideal social e humano.

Son tres as condicións para a educación en valores en Formación Profesional:

Primeira: coñecer ao estudante en canto a: determinantes internas da personalidade (intereses, valores, concepción do mundo, motivación, etc.);

actitudes e proxecto de vida (o que pensa, o que desexa, o que di e o que fai).

Segunda: coñecer o contorno ambiental para determinar o contexto de actuación (posibilidades de facer).

Terceira: definir un modelo ideal de educación

A educación en valores na Formación Profesional está dirixida cara ao desenvolvemento da cultura profesional. Os novos fenómenos e procesos

que a sociedade contemporánea procrea, as interrogantes, expectativas e incertezas sobre o futuro da humanidade, fan da análise e a reflexión un

imperativo para definir desde unha perspectiva estratéxica e conxuntural o desenvolvemento social de cada nación.

A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de trazos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto; exemplos diso son:

-Amor á actividade profesional.

-Sentido de respecto socioprofesional.

-Estilo de procura profesional creativo-innovador.

A formación e o desenvolvemento de valores profesionais debe partir do modelo do profesional, da cultura profesional. O modelo de formación do

profesional debe ser sistémico e pluridimensional, contendo en si o sistema de valores da profesión.

Neste modelo de valores profesionais considérase valor supremo a dignidade profesional, que se refire ao desenvolvemento do exercicio da

profesión.

Educar en valores é, en definitiva, educar na consciencia e para a conciencia persoal, moral e social.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre que sexa posible,poderanse realizar as seguintes actividades complementarias:

- Participación nas diferentes actividades do centro educativo.

- Concurso LOREAL

- Demostracións técnicas de casas comerciais.

- Expourense

- Charlas técnicas de empresas do sector profesional da imaxe persoal.

10.Outros apartados

10.1) EMERXENCIA COVID-19

En caso de confinamento orixinado pola situación sanitaria, todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe exposto nesta programación verase

afectado, co cal, moitos dos contidos non poderán ser impartidos, non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro, webex,

moodle, correo electrónico, etc., adaptándonos ás situacións que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistencia preventivas

individuais, etc.).

 Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/s, serán avaliados mediante as actividades propostas polo docente a través dos medios

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencial."
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0848 Peiteado e estilismo masculino 32020/2021 9680

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

Profesorado asignado ao módulo ROSA ANA MURIAS FERNÁNDEZ

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

1. As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas de imaxe persoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso

social, onde desenvolve tarefas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento, calidade, protección fronte a riscos e control de

efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou

superior.

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

¿ Peiteador/ora.

¿ Barbeiro/a.

¿ Técnico/a en coloracións capilares.

¿ Técnico/a en cambios de forma do cabelo.

¿ Técnico/a en corte de cabelo.

¿ Técnico/a en postizaría.

¿ Técnico/a en manicura.

¿ Técnico/a en pedicura.

¿ Técnico/a ou axente comercial de empresas do sector.

¿ Recepcionista en empresas de peiteado.

¿ Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.

1. O perfil profesional deste título marca unha evolución cara ás competencias relacionadas co desenvolvemento de procesos de peiteado que

utilizan técnicas e produtos cada vez menos agresivos para o cabelo, potenciando a integridade capilar. Os futuros profesionais deberán ter

coñecementos de hábitos saudables e de   técnicas e cosméticos de última xeración.

2. Desde o punto de vista das funcións, estas van evolucionando coas novas necesidades das empresas e as demandadas do mercado, e

compleméntanse con competencias relacionadas coa calidade, a seguridade e o respecto polo ambiente.

3. Canto á tipoloxía das empresas, a tendencia do mercado apunta, por unha parte, cara a establecementos independentes tradicionais e, por

outra, cara a un incremento de franquías e agrupacións corporativas cunha política técnica e empresarial definida.

4. Obsérvase unha tendencia do usuario masculino cara ao coidado estético do pelo facial, rexurdindo técnicas dedicadas a realizar estes

procesos. Por este motivo, prevese o crecemento desta actividade empresarial asociada a un aumento na demanda por parte deste sector, o que

introduce cambios na formación en técnicas de peiteado, barbaría e coidados cosméticos masculinos para mellorar a atención ao usuario e ofrecer

maiores posibilidades comerciais.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Descrición das características do posto de traballo, atención ao cliente, seguridade e hixiene, e a imaxe do
profesional, aplicándoo á práctica

Preparación da zona
de traballo

14 15

2 Análise e deseño dos distintos estilos de barba e bigote.Deseño de estilos de
barba e bigote.

11 5

3 Aplicar métodos de arranxo de barba e bigote.Arranxo de barba e
bigote.

6 5

4 Identificación e aplicación das técnicas previas a realización do rasurado da barbaTécnicas previas ao
rasurado da barba.

6 10

5 Procesos de realización do rasurado da barba.Rasurado da barba 18 20

6  Análise de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino: Depilación facial, cambios de cor,etcTécnicas asociadas ao
estilismo facial
masculino

14 10

7 Análise e realización de estilos de corte masculinoCorte do cabelo en
estilismo masculino

27 35
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación da zona de traballo 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica e prepara a zona de traballo, organizando medios, utensilios, ferramentas e persoal para a realización dos procesos de estilismo, en condicións de
seguridade e hixiene. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Acondicionáronse as instalacións e os espazos onde se desenvolve o proceso.

CA1.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, etc.) como factor de calidade do servizo.

CA1.3 Mantivéronse as instalacións e os espazos en condicións de seguridade e hixiene.

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA1.5 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

   CA1.5.1 Realizouse a recepción e a atención á clientela aplicando as técnicas de comunicación e normas de comportamento

CA1.6 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.7 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de estilismo.

CA1.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA1.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA1.10 Aplicáronse as medidas de protección e seguridade do profesional.

CA1.11 Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr accidentes e lesións profesionais.

CA1.12 Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría.

    CA1.12.1 Describíronse os cosméticos empregados en barbería, corte do cabelo e peiteado  masculino

    CA1.12.2 Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría segundo ac características do cabelo, barba e pel

CA1.13 Recoñeceuse a importancia da utilización de material dun só uso.

CA1.14 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

CA1.15 Aplicáronse os métodos máis adecuados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo.

    CA1.15.1 Describíronse os métodos de mantenemento, limpeza, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo masculino
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Criterios de avaliación

    CA1.15.2  Aplicáronse os métodos máis adecuados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo.

CA1.16 Aplicouse a normativa actual para o control de residuos e utensilios cortantes.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Posto de traballo: características e distribución da moblaxe. Butaca de barbaría: tipos e descrición.

 0Manexo e conservación de utensilios, lenzaría e ferramentas: clasificación e descrición.

  Mantemento e limpeza.

  Normativa actual de control de residuos e utensilios cortantes.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de estilismo. Normas para a primeira cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de estilismo.

 Medidas de prevención de riscos: medidas de protección do profesional; hixiene postural. Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

 Manipulación, aplicación, mantemento e conservación dos cosméticos: criterios de selección dos produtos utilizados no estilismo masculino. Efectos, indicacións e contraindicacións.
Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Deseño de estilos de barba e bigote. 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Deseña estilos de barba e bigote, utilizando técnicas de visaxismo e de tratamento da imaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Establecéronse as pautas de análise do rostro a través do visaxismo.

CA2.2 Caracterizáronse estilos de barba e bigote.

CA2.3 Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba e o bigote.

CA2.4 Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba e bigote.

CA2.5 Caracterizáronse os programas de tratamento da imaxe a través de medios informáticos.

CA2.6 Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante transformación de barba e bigote.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Harmonía do rostro. Aplicación de técnicas de visaxismo e morfoloxía do rostro.

 Estilos básicos de barba e bigote: clasificación e descrición. Corrección das desproporcións ou discordancias estéticas do rostro a través da barba e bigote.

 Deseño de estilos a través de bosquexos: deseño manual e a través dos medios informáticos.

 Realizar cambios de imaxe no rostro masculino mediante a transformación de barba e bigote
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Arranxo de barba e bigote. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o arranxo de barba e o bigote, utilizando os medios técnicos e os utensilios adecuados. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Establecéronse medidas de acomodación e protección persoal atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse as técnicas para diminuír a densidade pilosa da barba e do bigote.

CA3.3 Describiuse e aplicouse o procedemento para diminuír a densidade pilosa da barba e o bigote.

CA3.4 Utilizouse tesoira, navalla ou máquina para delimitar o contorno da barba e/ou o bigote.

CA3.5 Comparouse o resultado do arranxo de barba e o bigote coas expectativas establecidas.

CA3.6 Seleccionáronse técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote.

CA3.7 Realizouse a avaliación do resultado e a súa simetría.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de acomodación e protección. Preparación e protección da clientela.

 Técnica de disminución da densidade pilosa de barba e bigote. Procedemento, fases e pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación.

 Técnica de delimitación e contorno da barba e bigote. Descrición. Parámetros para a realización das manobras. Os retoques.

 Técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote.

 Procesos de arranxo de barba e bigote: simetrías e avaliación do resultado
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas previas ao rasurado da barba. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza técnicas previas e coidados complementarios ao rasurado, relacionando as características da pel cos tratamentos estéticos adecuados. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Determináronse as características do pelo da barba e do bigote.

CA4.2 Identificáronse alteracións estéticas na zona.

CA4.3 Establecéronse as medidas de atención á clientela.

CA4.4 Especificáronse as medidas de protección á persoa usuaria.

CA4.5 Xustificáronse as técnicas de preparación da pel antes do rasurado.

CA4.6 Aplicáronse tratamentos estéticos previos ao rasurado.

CA4.7 Aplicouse masaxe específico para preparar a pel.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise da pel e o pelo para os procesos de barbaría.

 Preparación, atención e protección da clientela.

 Técnicas específicas preafeitado: tipos e criterio de selección de técnicas.

 Tratamentos estéticos previos ao rasurado: tipos, descrición e pautas de realización.

 Masaxe preafeitado: características e técnicas de realización.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Rasurado da barba 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas de rasurado da barba, interpretando o procedemento de traballo e seguindo as condicións hixiénico-sanitarias. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse as técnicas para o rasurado: navalla, maquinas dun só uso, máquinas eléctricas, etc.

CA5.2 Seleccionáronse utensilios e preparáronse os cosméticos para a humectación da barba.

CA5.3 Manexouse a brocha e/ou cosméticos segundo o modo e a orde de execución.

CA5.4 Manexouse a navalla seguindo criterios de seguridade.

CA5.5 Manexáronse adecuadamente as máquinas dun só uso e eléctricas.

CA5.6 Executáronse as manobras do rasurado na orde establecida.

CA5.7 Determináronse as técnicas de finalización de rasurado.

CA5.8 Aplicáronse tratamentos posteriores ao rasurado.

CA5.9 Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnica de humectación da barba: utensilios e cosméticos; movementos da brocha; orde de execución.

 Técnica do rasurado ou apurado da barba con navalla: características e técnicas de realización. Movementos e afiadura da navalla. Parámetros para a realización das manobras.

 Outras técnicas de rasurado: con máquinas dun só uso e eléctricas, etc.

 Técnicas de finalización do afeitado: criterios de selección de técnicas manuais, cosméticas e electroestéticas. Precaucións.

 Tratamentos posteriores ao rasurado

 Protocolos de actuación en caso de emerxencia ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Técnicas asociadas ao estilismo facial masculino 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica técnicas asociadas ao estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización e efectos conseguidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Seleccionáronse técnicas para a depilación de cellas e outras zonas faciais.

CA6.2 Configuráronse patillas e acabamentos do pescozo e a caluga.

CA6.3 Seleccionáronse a técnica e os utensilios adecuados.

CA6.4 Aplicáronse técnicas de definición de acabamento do pescozo e as patillas.

CA6.5 Verificouse o resultado a través da súa simetría.

CA6.6 Realizáronse cambios de cor en estilismos masculinos.

CA6.7 Utilizáronse produtos e materiais adecuados.

CA6.8 Seleccionáronse técnicas para realizar acabamentos de fantasía.

CA6.9 Deseñáronse estilismos masculinos innovadores.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Depilación facial masculina: zonas e métodos de aplicación; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

 Definición e acabamento do pescozo e as patillas: procedemento de traballo; precaucións.

 Cambios de cor no estilismo masculino. Medidas de protección e reparación da pel. Criterio de selección de técnicas e cosméticos. Vantaxes e inconvenientes; precaucións.

 Acabamentos de fantasía en estilismo de barba e bigote.

 Estilos innovadores en estilismo masculino
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Corte do cabelo en estilismo masculino 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza corte e acabamento de cabelo, integrando técnicas de estilismo masculino. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Definíronse os estilos de corte masculino.

CA7.2 Seleccionouse a técnica segundo os utensilios de corte.

CA7.3 Configurouse o corte en función das características do cabelo e a morfoloxía de rostro e do cranio.

   CA7.3.1 Definíronse as características do rostro, cranio e cabelo para a configuración do corte

   CA7.3.2 Analizáronse as caractrçisticas do rostro, cranio e cabelo para a configuración do corte

CA7.4 Establecéronse os parámetros para a realización do corte.

CA7.5 Realizouse o corte de cabelo segundo os criterios establecidos.

CA7.6 Establecéronse os criterios de selección dos produtos específicos para conseguir o acabamento pretendido.

CA7.7 Realizáronse acabamentos e peiteados masculinos.

 CA7.8 Aplicarónse as pautas para a preparación do cabelo para o corte

4.7.e) Contidos

Contidos

 Preparación do cabelo para o corte

 Estilos de corte masculino: clasificación e descrición.

 Técnicas de corte masculino: clasificación; criterio de selección de técnicas; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

 Configuración do corte: aplicación de medidas e proporcións en función da característica do cabelo e a morfoloxía de rostro e o cranio.

 Parámetros para a realización: utensilios, orde e formas de execución.

 Realización de acabamentos. Estilos de peiteados masculinos: tipos.
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¿ A zona de traballo: Principais funcións, espazos e moblaxe específico,acondicionamento e preparación das zonas de traballo no estilismo

masculino

¿ Recepción, atención á clientela en estilismo masculino

¿ O profesional: actitudes e destrezas; a súa imaxe; traballo en equipo.

¿ Cosméticos, material, útiles e aparellos necesarios en estilismo masculino: definición, características, tipos, criterios de selección e

aplicación, manipulación e conservación

¿ Hixiene, desinfección e esterilización da área de traballo e medios empregados

¿ Normativa para o control de residuos e utensilios cortantes

¿ Medidas de protección e seguridade do profesional e clientela

¿ Destreza no manexo dos utensilios, aparellos e os cosméticos

¿ Técnicas de visaxismo e morfoloxía do rostro

¿ Estilos de barba e bigote: Clasificación, descrición e correccións das desproporcións do rostro

¿ Diseños de estilos de barba e bigote para os cambios da imaxe do rostro masculino: manuais e con medios informáticos

¿ Técnicas para disminuir a densidade pilosa da barba e do bigote

¿ Utilización da tesoira, navalla ou máquina para delimitar o contorno da barba e/ou bigote. Avaliación do resultado e a súa simetria

¿       Análise da pel  e pelo antes dos procesos de barbaría: descripción, tipos, identificación e análise

¿ Atención e proteccidón do cliente. Preparación da pel antes do rasurado

¿ Técnicas previas ao rasurado, tratamentos estéticos e masaxe específico  previos ao rasuradodescrición, tipos, criterios de selección,

pautas e técnicas de realización

¿ Realización de técnicas para o rasurado: protocolos

¿ Utensilios e cosméticos necesarios para a humectación da barba

¿ Manexo da brocha e/ou cosméticos segundo o modo e a orde de execución

¿ Criterios de seguridade e hixiene

¿ Manexo de útiles e máquinas especifícas

¿ Técnicas de finalización do rasurado

¿ Tratamentos posteriores ao rasurado

¿ Medidas de actuación en caso de emerxencia, alerxias, cortes,etc

¿ Definición e configuración de patillas e acabamentos do pescozo e a caluga. Avaliación resultados a través da súa simetría

¿ Cambios de cor en estilismo masculino: Productos e materiais adecuados

¿ Estilos de corte masculino: clasificación e descrición.

¿       Realización de técnicas de corte masculino: clasificación; criterio de selección de técnicas; vantaxe, inconvenientes; precaucións.

¿       Configuración do corte: aplicación de medidas e proporcións en función da características do cabelo e a morfoloxía de rostro e o cranio.

¿       Parámetros para a realización: utensilios,técnicas, orde e formas de execución.

¿       Realización de acabamentos e peiteados masculinos: técnicas e aplicación de cosméticos nos diferentes estilos

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Por mor da Covid-19 non estará permitido a atención e realizar traballos sobre modelo real, será realizado en bonecos, así como realizar prácticas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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entre o alumnado de cada grupo burbulla, tras asinar permisopar realizalo.

Ao tratarse de avaliación continua, avaliarase dos contidos  impartidos en cada avaliación e dos  impartidos nas anteriores. Se suspende unha

avaliación, recupera se aproba a/s posterior/es.

Realizaranse probas específicas en cada avaliación, tendo en conta o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto aos criterios de

avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

- Probas prácticas: para os criterios onde se indica lista de cotexo e taboa de observación

- Traballos feitos na aula o fóra do horario lectivo: esquemas, clasificacións, presentacións, exercicios, traballos prácticos da clase, etc.

O/a alumno/a deberá realizar obrigatoriamente tódalas probas escritas e prácticas, e traballos para obtar a unha avaliación positiva.

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 30%

- Probas prácticas: 60%

- Actitude na áula-taller: 10 %

Para a suma das diferentes probas e traballos, deberá acadar a nota media en cada unha delas segundo a valoración total otorgada a cada unha,

ou un 5 ou superior  sobre 10. De non ser este o caso, a nota máxima será un 4. Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

É obrigatorio para o alumnado, para o desenvolvemento  das clases e probas o seguinte:

- O alumnado traerá:

         +  o seu material persoal e profesional, indumentaria axeitada que se indicará ao inicio do curso, e longo do mesmo si fose necesario

          En caso de non cumprirse esto non poderá realizar as actividades programadas segundo o caso, e  indicanráselle  outras actividades que

deberá realizar.

- Neste curso 2020/2021 debido a cobid-19: non está permitido que o alumnado poda atender a modelos polo que as probas prácticas serán

realizadas en bonecos masculinos e/ou entre o propio  alumnado.

Realízanse grupos burbulla dentro da aula taller no que solo poderán traballar a práctica de preparación, acomodación, corte de cabelo e prácticas

de peiteado entre parellas de dita burbulla (4 alumnos/as)

- A profesora poderá requerir a realización por escrito das probas prácticas previamente a súa execución. A profesora indicará o procedemento a

seguir en cada caso,  e estas poderán incluir: fases, secuenciación, medios materiais e cosméticos, tempos, etc, dos procesos, así como a súa

xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral durante o desenvolvemento do proceso.

Cando se teña constancia de que un alumno/a está copiando, empregando calquera medio ou procedemento, con axuda   externa ou dun

compañeiro da clase, farase constar no exame e indicaráselle que non pode continuar a proba ou traballo práctico de ser o caso, Cualificarase a

proba ou traballo práctico con un cero. Esto último tamén se terá en conta en caso de ter constancia a posteriori de que copiou ou outro/a

compañeira lle realizou o traballo.

Segundo a Orde do DOG nº 136 do 15-7-2011 aplicarase o seguinte:

. 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, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior

do centro.
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4. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

5. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final de módulos correspondente.

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

Realizarase un plan de actividades sobre os contidos, sobre os que se  desenvolverán as actividades programadas en cada unidade didáctica.  O

alumno deberá facer:

- Realización de supostos  e casos prácticos  nos que aplicarán os contidos segundo a proposta do profesor

- Execución sobre modelos, que deberá traer o alumno, de casos prácticos nos que desenvolva os contidos que así o requiran, segundo proposta

do profesor

- Esquematizar  e explicar os contidos  das unidade didáctica.

- Realizar as probas escritas, test, prácticas, propostas polo profesor como constan no apartado referente á avaliación

O alumno traballará ditas actividades na aula- taller nas horas destinadas á recuperación e elaborará pola súa conta  traballos  escritos

correspondente a cada unidade didáctica  programados pola profesora.

Para a realización das probas e casos prácticos   deberá traer modelos masculinos con pelo natural, así como útiles, lencería, etc. de uso individual

ou persoal, indicados o inicio e longo do curso  e de un so uso necesario para o correcto desenvolvemento das prácticas e probas que programe a

profesora sobre os contidos.

A avaliación farase tendo en conta os criterios de avaliación expostos na programación.

A cualificación farase tendo en conta:

- Probas escritas: 20%

- Probas prácticas: 40%

- Traballos escritos, prácticos:40%

En ningún caso se poderá obter calificación positiva (igual ou superior a 5) se en cada un dos apartados anteriores, nos que se fai referencia  as

probas e traballos, non acada a media correspondente a cada un destes apartados. Neste caso a nota máxima será 4.

A avaliación será positiva se o alumno  acada ou supera a nota de 5.

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

Realizaranse as probas nas datas e horas estipuladas  para tal fin. Versarán sobre os contidos do módulo indicados na programación. As probas

comprenderán contidos teóricos e prácticos  que o alumnado deberá desenvolver mediante resposta oral e/ou escrita, debuxos, e de realización
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práctica no tempo indicado pola profesora en cada caso. Durante os procesos prácticos  a profesora poderá realizar preguntas sobre o mesmo.

O alumnado deberá traer modelos masculinos  de cabelo propio e natural  para a realización das probas, así como o indumentaria, medios e

material persoal e de un só uso necesario para a realización das probas.

Avaliarase segundo os criterios de avaliación expostos na programación.

A cualificación farase tendo en conta:

- Probas escritas e outros: 30%

- Probas prácticas: 70%

En ningún caso se poderá obter calificación positiva (igual ou superior a 5) se en cada un dos apartados anteriores,  non acada a media

correspondente a cada un destes apartados. Neste caso a nota máxima será 4.

A avaliación será positiva se o alumno  acada ou supera a nota de 5.

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

Seguimento da programación.

Seguirase mensualmente o desenvolvemento da mesma e reflictirase na acta de reunión do departamento.

Avaliación da práctica docente: mediante análise de resultados e resposta do alumnado ante os diversos contidos e tarefas desenvolvidas,

valorando aspectos como idoneidade, momento, extensión, tempos, etc en cada caso, para que o alumnado poida acadar os obxetivos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha proba escrita de respostas curtas sobre coñecementos de  conceptos xerais e profesionais, o seu interés pola profesión e a súa

proxección no futuro desta.  Observarase durante as clases: actitudes, aptitudes, destrezas, desenvolvemento, ... Tamén se realizará, si se cre

axeitado,  entrevista co alumno e debate  entre o grupo.

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

Se fose preciso aplicaranse outras medidas de atención en función das necesidades educativas concretas que presente o alumnado. Entre outras

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

estas poden ser:

- Presentación de conceptos, procesos e procedementos dun xeito máis secuenciado ou partindo de algo máis xeral ou amplo será el o que

deberá secuencialo

- Atención individualizada adicándolle máis tempo e adaptado ó ritmo do alumno

- Proposta de actividades de diversa dificultade, segundo progrese o alumno

- Prantexar o alumno que sexa el o que propoña unha actividade indicando características, finalidade¿ e que a desenvolva axeitadamente.

- Adaptar medios as necesidades do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hixiene para a saúde.

Prevención de riscos laborais.

Prevención de enfermidades profesionais.

SIDA e Hepatite. Vías de transmisión e medidas de prevención.

Ética profesional.

Colaboración entre profesionais do mesmo sector e outros en situacións de colaboración ou derivación.

Respecto polos demais.

Actitude crítica e autocrítica.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- As previstas na programación do Departamento de Imaxe Persoal relacionadas con esta familia profesional e especificamente as que conteñan

contidos deste módulo.

10.Outros apartados

10.1) Avaliación

Avaliarase segundo os criterios de avaliación correspondentes aos contidos que se foron dando.

Dado que se trata de avaliación contínua tódolos contidos dados entrarán  nas avaliacións posteriores.

Para a calificación terase en conta:
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Traballos realizados na clase e probas prácticas: Sobre estos faranse preguntas para xustificar, razoar, etc. as diferentes accións que se

desarrollen ao longo dos mismos

10.2) Recursos

O alumnado terá que aportar pola súa conta aqueles recursos de uso persoal que lle indicará a profesora, para o desenvolvemento das clases.

Algúns destes recursos son os seguintes:

- Uniforme de traballo

- Peites de corte de diversos tamaños

- Tesoira de follas rectas e de entresacar

- Navalla de folla desechable

- Brocha para afeitado

- Cepillo limpapelos

- Material diverso de debuxo para deseño de estilos de cabelo, barba e bigote.

-

- Maniquíes masculinos con pelo, barba e bigote.

10.3) UDs e temporalización

   O tratarse de avaliación contínua e dada a progresión necesaria para o aprendizaxe e destrezas dos contidos, e adaptando a formación á

realilidade profesional dos contidos deste módulo, favorecendo así a  adaptación ao mercado laboral, a temporalización e secuenciación da

aprendizaxe non   se axustará  a orde establecida nas UD.

10.4) Actitude alumnado

Cando un alumno/a non trate axeitadamente o material de traballo  do  centro para o uso  e na forma indicada pola profesora, debará traer o seu

propio material para a realización das prácticas.

Cando un alumno non traia o material persoal ou uniforme indicado pola profesora, non cumpra as normas de hixiene, actitudes correctas, etc. non

poderá realizar as tarefas prácticas que correspondan a esa xornada, indicándolle a profesora outras tarefas relacionadas coa práctica

10.5) Aula virtual

Todo o material teórico, así coma vídeos explicativos, presentaciós multimedia, actividades etc. Estarán a disposición do alumnado para realizar

seguimento en caso de confinamento na aula virtual do IES.

No caso de ter que avaliar e a posibilidade de confinamento, a profesora terá en conta os traballos entregados na aula virtual sempre que sexa

entregado nas datas indicadas, e realizarase unha proba teórica tamén na aula virtual.

10.6) En caso de confinamento

En caso de confinamento orixinado pola situación sanitaria, todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe exposto nesta programación verase
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afectado, co cal, moitos dos contidos non poderán ser impartidos, non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro, webex,

moodle, correo electrónico, etc., adaptándonos ás situacións que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistencia preventivas

individuais, etc.).

Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/s, serán avaliados mediante as actividades propostas polo docente a través dos medios

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencial."
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0842 Peiteados e recollidos 102020/2021 319266

MP0842_12 Peiteados e acabamentos 102020/2021 204170

MP0842_22 Recollidos, perrucas e extensións 102020/2021 11596

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (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

DECRETO 231/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

Peiteado e Cosmética Capilar.

O currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do

sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

Tamén se establece nese decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe

alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de

aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir

conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.

Asociada a cada resultado de aprendizaxe establécese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de xeito

integrado, que han proporcionar o soporte de información e destreza precisos para lograr as competencias profesionais, persoais e sociais propias

do perfil do título.

No seu artigo 4 figura a competencia xeral do ciclo: A competencia xeral deste título consiste en realizar o coidado e o embelecemento do cabelo,

a estética de mans e pés e o estilismo masculino, así como comercializar servizos e venda de cosméticos, cumprindo os protocolos de calidade,

prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Tamén determina as competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Recibir, almacenar e distribuír o material de peiteado, controlando o seu consumo e as existencias.

b) Atender a clientela en todas as fases do proceso, aplicando procedementos establecidos.

c) Comprobar o estado do cabelo e do coiro cabeludo, manexando instrumentos de observación.

d) Preparar e pór a punto o posto de traballo e as instalacións, manténdoos en condicións óptimas para a súa utilización.

e) Realizar cambios de forma permanente no cabelo, seguindo as especificacións establecidas.

f) Tinguir e descolorar o talo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas e procedementos.

g) Cambiar a lonxitude do cabelo, seleccionando ferramentas, accesorios e utensilios segundo as técnicas e os estilos de corte.

h) Efectuar peiteados e recollidos, con próteses pilosas ou sen elas, personalizándoos

e adaptándoos ás necesidades da clientela.

i) Aplicar técnicas de manicura e pedicura para o embelecemento e os coidados de mans, pés e uñas.

j) Realizar técnicas de barbaría e peiteado masculino, identificando as demandas e as necesidades da clientela.

k) Informar a clientela sobre os coidados, os cosméticos e os hábitos saudables, para asegurar o resultado final dos procesos técnicos de peiteado.

l) Promover e vender produtos e servizos no ámbito dunha empresa de imaxe persoal.

m) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos, actualizando os seus

coñecementos, utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación.

n) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, cooperando ou

traballando en equipo con outros profesionais no ámbito de traballo.

ñ) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e

autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

p) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas

persoas e no ámbito laboral e no ambiente.

q) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou
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prestación de servizos.

r) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional.

s) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas de imaxe persoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso social,

onde desenvolverán tarefas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento, calidade, protección fronte a riscos e control de

efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou

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

-Peiteador/ora.

-Barbeiro/a.

-Técnico/a en coloracións capilares.

-Técnico/a en cambios de forma do cabelo.

-Técnico/a en corte de cabelo.

-Técnico/a en postizaría.

-Técnico/a en manicura.

-Técnico/a en pedicura.

-Técnico/a ou axente comercial de empresas do sector.

-Recepcionista en empresas de peiteado.

-Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Clasificar os materiais de peiteado, identificando as súas propiedades e condicións idóneas de manipulación e conservación, para os recibir, os

almacenar e os distribuír.

b) Interpretar as normas establecidas, analizando as fases dos procesos de peiteado, desde o acollemento ata a despedida, para atender a persoa

usuaria.

c) Identificar as características e as necesidades do pelo e do coiro cabeludo, utilizando medios e técnicas de observación para comprobar o seu

estado.

d) Seleccionar medios, produtos e equipamentos, analizando as súas características, para preparar e pór a punto o posto de traballo.

e) Hixienizar as instalacións e os equipamentos, xustificando os métodos de limpeza e desinfección, para preparar e pór a punto o posto de traballo

e as instalacións.

f) Aplicar operacións técnicas de alisamento e rizamento, recoñecendo e seleccionando os utensilios e os cosméticos, para realizar cambios de

forma permanente no cabelo.

g) Aplicar técnicas de cambio de cor, seguindo o procedemento establecido para tinguir e descolorar o talo capilar.

h) Empregar ferramentas e utensilios de corte, tendo en conta a relación entre as técnicas e os estilos, para cambiar a lonxitude do cabelo.

i) Manexar equipamentos, utensilios e accesorios, tendo en conta a relación entre as técnicas e os estilos e os actos sociais, para efectuar

peiteados e recollidos.

j) Seleccionar próteses pilosas e xustificar técnicas de colocación, para efectuar peiteados e recollidos.

k) Efectuar operacións técnicas de manicura e pedicura, e xustificar os protocolos de execución, para embelecer e coidar mans, pés e uñas.

l) Integrar os procedementos do servizo de peiteado masculino, analizando e relacionando os tipos, as fases e os métodos, para realizar técnicas

de barbaría e peiteado masculino.

m) Aplicar estratexias de asesoramento, analizando os factores que melloran o resultado final, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos
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saudables.

n) Elixir os cosméticos adecuados de acordo coas necesidades da pel, para informar sobre coidados, cosméticos e hábitos saudables.

ñ) Identificar operacións de venda e técnicas publicitarias e de merchandising, valorando as características e as demandas do mercado, para

promover e vender produtos e servizos de imaxe persoal.

o) Analizar e utilizar os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación, para aprender

e actualizar os seus coñecementos, recoñecendo as posibilidades de mellora profesional e persoal, para se adaptar a diferentes situacións

profesionais e laborais.

p) Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar decisións colectivas ou individuais

para actuar con responsabilidade e autonomía.

q) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

s) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional, relacionándoos coas súas causas, co fin de fundamentar as medidas

preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes para evitar danos nun mesmo, nas demais persoas, no contorno e no

ambiente.

t) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

u) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e do sector

produtivo de referencia.

v) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

w) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

Como orientación pedagóxicas este MÓDULO profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realizar peiteados e

recollidos, así como a de aplicar perrucas e extensións no cabelo.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

-Determinación das demandas e as necesidades da clientela.

-Realización do estudo das características morfolóxicas da persoa usuaria para determinar o tipo de peiteado e/ou recollido.

-Selección de aparellos, materiais e utensilios.

-Realización de operacións previas.

-Verificación do resultado final dos procesos.

-Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-Procesos de acondicionamento e hixiene capilar.

-Realización de recollidos do cabelo.

-Colocación de perrucas e extensións.

A formación do módulo contribúe a lograr os obxectivos xerais: a), b), c), d), e), i), j), m), n), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias: a), b), c),

d), h), k), p) e q).
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As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo relaciónanse con:

-Interpretación de datos da observación da morfoloxía e a súa relación co peiteado e o recollido.

-Selección, preparación e aplicación dos cosméticos.

-Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.

NORMATIVA

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia e regula, entre outros

aspectos, a organización dos ciclos formativos, o desenvolvemento dos currículos, a oferta, a admisión, a matrícula e a

avaliación nos ciclos formativos, as validacións e exencións dos módulos profesionais, e a obtención dos títulos de formación profesional.

O Decreto 107/2014, do 4 de setembro, regula aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do

sistema educativo en Galicia e establece vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

Tendo en conta estes decretos e a normativa que regula as ensinanzas de formación profesional do sistema educativo de Galicia, en particular a

Orde do 12 de xullo de 2011 que regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación

profesional inicial, e a Orde do 13 de xuño de 2015 que regula as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de

Galicia, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas, é preciso ditar as instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de

formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18 e, na súa virtude, esta dirección xeral

O Decreto 77/2011, do 7 de abril, establece o regulamento orgánico dos centros inte¬grados de formación profesional competencia da Consellería

de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde do 28 de febreiro de 2007 regula o módulo profesional de Formación en centros de traballo da formación profesional inicial para o

alumnado matriculado en centros educa¬tivos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Orde do 5 de novembro de 2010 establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas

adultas, nas modalidades a distancia e semipresencial.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación

profesional inicial.

A Orde do 29 de xullo de 2011 desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos centros integrados

de formación profesional compe¬tencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, establece validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema educativo

español e medidas para a súa aplicación, e modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de

formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

A Orde do 13 de xuño de 2015 regula as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a

admisión a estas ensinanzas.

A Orde do 10 de xuño de 2016 actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17.

A Orde do 13 de xuño de 2016 actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adu¬tas, nas modalidades presencial, semipresencial e a

distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia

para o curso académico 2016/17.

A Orde do 15 de xuño de 2016 regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir

ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.
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Decreto 231/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

peiteado e cosmética capilar

Para coñecer as características sociais e de ámbito productivo onde se enmarca o centro de ensino podemos consultar as seguinte páxinas web:

páxina oficial de Xunta de Galicia

http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002003001&c=-1&ruta=fichas%2Fbdmunicipal_tablas.jsp%3FESP%3D32054

páxina oficial do Concello de Ourense

http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002003003&ruta=navmunicipal.jsp?ESP=32054&CONCELLO=Ourense

wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Orense
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Características da area onde imos a desenvolver o proceso así como das ferramentas e os utensilios
necesarios. Normas de mantemento seguridade e hixiene da area de traballo e material empregado. Criterios
de selección do material a empregar incluidos os cosméticos, adornos e complementos.

Preparación e
organización da zona
de traballo para os
peiteados e os
acabamentos,
caracterizando os
medios necesarios e
identificando as
pautas para o seu
mantemento

20 10

2 Requisitos do lavacabezas e da butaca. Posicións anatómicas da persoa usuaria e da profesional durante a
hixiene capilar. Selección, pautas de manipulación e aplicación dos cosméticosde hixiene e acondicionamento
en función das características do cabelo segundo o servizo a desenvolver.

Hixiene,
acondicionamento
capilar e cosméticos
en función do tipo de
cabelo

30 10

3 Relacionáronse os tipos de óvalo e siluetas co peiteado adecuado. Características do cabelo e a súa relación
co peiteado. Repercusión doutros factores (tipo de corte, alteracións, estilos etc.), na selección do peiteado. Os
peiteados segundo o tipo de evento e a circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo. Métodos para a
determinación das tendencias en peiteados, a través de fontes documentais. Métodos de análise de
necesidades e demandas das persoas usuarias. Deseño de propostas para procesos de peiteado.

Tipo de peiteados,
tendo en conta a
relación entre as
características do
cabelo e a morfoloxía
da persoa usuaria.

30 10

4 Operacións previas do cabelo en función do peiteado seleccionada. Características das técnicas de cambio de
forma temporal. Parámetros dos aparellos xeradores de calor. Técnica de secado en función do tipo de
peiteado. Procedemento de realización das argolas e das ondas á auga. Montaxes de rolos para efectuar unha
marcaxe. Emprego de técnicas auxiliares e asociadas para realizar o peiteado. Secuencia de operacións do
peiteado. Técnicas de acabamento co tipo de peiteado.

Peiteados e
acabamentos do
cabelo, tendo en conta
a relación entre as
técnicas e o resultado
final esperado.

69 15

5 Técnicas básicas do mantemento do peiteado. Cosméticos de mantemento necesarios. Utensilios para a súa
conservación. Factores que modifican a duración do peiteado. Métodos de conservación e mantemento de
adornos. Medidas para mellorar o mantemento do peiteado.

Pautas de
mantemento do
peiteado e protocolos
de optimización deste.

35 10

6 Medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela. Pautas para atender eficazmente
queixas e reclamacións

Avalíación da calidade
do servizo.

20 10

7 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.
Mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso. Importancia do
traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Técnicas de comunicación verbal e non verbal,
nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saúde (oncolóxicos etc.).
Recepción e a atención telefónica apropiadas. Ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso. Pautas
de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios. Uso de adornos e outros complementos. Métodos de
conservación e mantemento de adornos e complementos. Criterios de selección dos cosméticos. Pautas para
limpeza dos utensilios despois do uso. Ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de
traballo.

A zona de traballo
para a realización de
recollidos e
adaptación de
próteses capilares.
Características dos
medios necesariosos
medios necesarios e
pautas para o seu
mantemento.

10 5

8 Relación dos tipos de recollido coa análise morfolóxica e capilar. Características do cabelo e a súa relación co
peiteado recollido que se pretenda realizar. Repercusión doutros factores, como o tipo de corte, alteracións,
estilos etc., na selección do peiteado. Os recollidos segundo o tipo de evento e circunstancia, o tipo de óvalo e
a lonxitude do cabelo. As formas e as tendencias nos recollidos. Métodos para a determinación das tendencias
en recollidos, a través de fontes documentais. Métodos de análise de necesidades e demandas das persoas
usuarias. Deseño de propostas para a realización de recollidos do cabelo.

Tipo de recollido,
tendo en conta a
relación entre as
características do
cabelo e a morfoloxía
da persoa usuaria.

15 5

9 Hixiene capilar e as operacións previas relacionadas co recollido. Ferramentas, os cosméticos e os
complementos. As técnicas de realización dos trenzados. Modo de realización de enrolados, argolas, retorcidos
e bucles. Parámetros de selección de postizos en función do estilo de recollido. Postizos na execución dun
recollido. A combinación de técnicas para a elaboración do recollido. Os métodos de suxeición do recollido
coas ferramentas e os utensilios apropiados. O emprego de elementos accesorios como factor potenciador do
estilo.

Recollidos do cabelo
tendo en conta a
relación entre as
técnicas e o resultado
final esperado

30 10

10 Perrucas e próteses capilares, e os seus modos de adaptación. Perrucas e próteses capilares en función das
necesidades persoais e sociais da persoa usuaria. Indicacións e as contraindicacións das perrucas e próteses
capilares destinadas a clientela con necesidades específicas por motivos de saúde. Colocación de perrucas e
próteses capilares. Tipos de extensións segundo a súa técnica de fixación. Fixación de extensións ao cabelo.
Retirar as extensións do cabelo. Eliminar de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

Colocación de
perrucas, próteses
capilares e extensións,
interpretando as
demandas e as
necesidades da
persoa usuaria

30 5

11 Técnicas básicas do mantemento do recollido. Os cosméticos de mantemento necesarios. Os utensilios para a
súa conservación. Factores que modifican a duración do recollido. Métodos de conservación e mantemento de
adornos. Medidas para mellorar o mantemento do recollido. Medidas para o coidado e o mantemento de
perrucas e próteses capilares, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos
de saúde.

Pautas de
mantemento do
recollido, perrucas e
próteses capilares
seleccionando os
protocolos de
optimización deste

20 5

12 Medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela. Pautas para atender eficazmente
queixas e reclamacións.

Avaliación na calidade
do servizo

10 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación e organización da zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios e
identificando as pautas para o seu mantemento

20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e organiza a zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios e identificando as pautas para o seu
mantemento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionáronse os aparellos xeradores de calor en función do proceso.

CA2.2 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

   CA2.2.1 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes

   CA2.2.2 Identificáronse as normas de comportamento fronte a compañeiros e compañeiras de traballo

   CA2.2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a superiores.

CA2.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

   CA2.5.1 Detalláronse as pautas básicas para a recepción á clientela.

   CA2.5.2 Detalláronse as pautas básicas para a atención á clientela.

   CA2.5.3 Comportarse correctamente fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.6 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para realizar os procesos de cambios de forma temporais.

CA2.7 Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

   CA2.8.1 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional

   CA2.8.2 Ser responsable das normas que debe cumpir o profesional: puntualidade, aseo, trato coas persoas, limpeza do lugar de traballo, seguimento correcto do proceso...

CA2.9 Determináronse as técnicas de comunicación verbais e non verbais.

CA2.10 Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

CA2.11 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.
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Criterios de avaliación

CA2.12 Seleccionáronse os moldes en función do efecto desexado.

CA2.13 Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

CA2.14 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

CA2.15 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

CA2.16 Seguíronse as pautas para limpeza, desinfección e/ou esterilización dos utensilios logo do uso.

CA2.17 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

 0Complementos para a realización de peiteados: tipos e características.

   Normas de comportamento fronte a clientes

  Materiais de protección.

   Normas de comportamento fronte a compañeiros e compañeiras de traballo

  Criterios de selección de cosméticos, pautas de manipulación e indicacións.

   Normas de comportamento fronte a superiores.

  Aplicación de técnicas de hixiene e desinfección de utensilios, moblaxe e aparellos.

  Organización do lugar de traballo: distribución dos medios e dos materiais no toucador e no moble auxiliar de peiteado.

 Técnicas de comunicación: aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal.

 Recepción e atención telefónica.

 Importancia do traballo en equipo.

 Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de cambio de forma temporal.

 Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

 Medidas de protección do persoal profesional e da clientela. Ergonomía e hixiene postural.

 Equipamentos térmicos: clasificación, características e mantemento.

 Utensilios e ferramentas: tipos (moldes, elementos de suxeición e utensilios para realizar peiteados e cambios de forma temporais), características e mantemento.

   Utensilios e ferramentas: tipos (moldes, elementos de suxeición e utensilios para realizar peiteados e cambios de forma temporais). Características

   Utensilios e ferramentas: tipos (moldes, elementos de suxeición e utensilios para realizar peiteados e cambios de forma temporais). Mantemento.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Hixiene,  acondicionamento capilar e cosméticos en función do tipo de cabelo 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a hixiene e o acondicionamento capilar, seleccionando os cosméticos en función do tipo de cabelo. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os requisitos do lavacabezas e da butaca.

   CA3.1.1 Identificáronse os requisitos do lavacabezas

   CA3.1.2 Identificáronse os requisitos do lavacabezas da butaca

CA3.2 Acomodouse a persoa usuaria no lavacabezas.

CA3.3 Seleccionáronse os cosméticos en función das características do cabelo.

CA3.4 Especificouse o tipo de acondicionamento capilar en función do servizo posterior.

CA3.5 Seguíronse as pautas de manipulación dos cosméticos.

CA3.6 Xustificáronse as posicións anatómicas da persoa usuaria e da profesional durante a hixiene capilar.

   CA3.6.1 Xustificáronse as posicións anatómicas da persoa usuaria durante a hixiene capilar.

   CA3.6.2 Xustificáronse as posicións anatómicas do profesional durante a hixiene capilar.

CA3.7 Establecéronse as fases e as pautas de aplicación dos cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar.

CA3.8 Realizáronse as manobras de masaxe para a limpeza do cabelo e do coiro cabeludo.

CA3.9 Aplicáronse técnicas complementarias e sensoriais na hixiene capilar.

 0CA3.10 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.2.e) Contidos

Contidos

 Organización do espazo de hixiene capilar. Características e compoñentes do lavacabezas e da butaca.

 Acomodación e preparación da persoa usuaria. Criterios de selección de lenzaría.

 Posicións anatómicas da persoa usuaria e o profesional na hixiene capilar.

 Proceso de lavado capilar: operacións previas; criterios de selección de cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar; bases da técnica de lavado (fases e pautas de aplicación).

   Proceso de lavado capilar
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Contidos

   Proceso de lavado capilar: operacións previas

   Proceso de lavado capilar: criterios de selección de cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar

   Proceso de lavado capilar: bases da técnica de lavado (fases e pautas de aplicación).

 Masaxe capilar no proceso de hixiene. Acondicionamento capilar.

 Técnicas complementarias: descrición e pautas de aplicación.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Tipo de peiteados, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona o tipo de peiteado, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse os tipos de óvalo e siluetas co peiteado adecuado.

CA1.2 Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado.

CA1.3 Identificouse a repercusión doutros factores (tipo de corte, alteracións, estilos, etc.), na selección do peiteado.

CA1.4 Clasificáronse os peiteados segundo o tipo de evento e a circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

CA1.5 Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en peiteados, a través de fontes documentais.

CA1.6 Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

CA1.7 Deseñáronse propostas para procesos de peiteado.

 CA1.8 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.3.e) Contidos

Contidos

 Relación da análise morfolóxica facial e corporal cos peiteados e os acabamentos.

 Morfoloxía e estrutura do cabelo: tipos e formas de cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que poden repercutir no peiteado.

   Morfoloxía e estrutura do cabelo: tipos e formas de cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que poden repercutir no peiteado.

   Outros factores que poden repercutir no peiteado.

 Tipos de peiteado: clasificación e características.

 Relación dos estilos e as tendencias cos tipos de peiteados.

 Análise das fontes documentais.

 Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.

 Elaboración de propostas de peiteados e acabamentos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Peiteados e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado. 69

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza peiteados e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Determináronse as operacións previas do cabelo en función do peiteado seleccionado.

CA4.2 Establecéronse as características das técnicas de cambio de forma temporal.

CA4.3 Seleccionáronse os parámetros dos aparellos xeradores de calor.

CA4.4 Seleccionouse a técnica de secado en función do tipo de peiteado.

CA4.5 Estableceuse o procedemento de realización das argolas e das ondas á auga.

CA4.6 Realizáronse montaxes de rolos para efectuar unha marcaxe.

CA4.7 Xustificouse o emprego de técnicas auxiliares e asociadas para realizar o peiteado.

CA4.8 Realizouse a secuencia de operacións do peiteado.

CA4.9 Relacionáronse as técnicas de acabamento co tipo de peiteado.

 0CA4.10 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.4.e) Contidos

Contidos

 Preparación da persoa usuaria: acomodación e protección.

 0Técnicas de acabamento: características e procedemento.

 Operacións previas. Cosméticos protectores e facilitadores do peiteado: criterios de selección e aplicación.

 Técnicas de cambios de forma por calor: moldeados e alisamentos térmicos.

   Técnicas de cambios de forma por calor: moldeados

   Técnicas de cambios de forma por calor: alisamentos térmicos.

 Criterios de selección de aparellos de secado e utensilios: características e procedemento.

 Técnicas de cambios de forma por humidade e mediante moldes: características e procedemento.

 Técnicas auxiliares e asociadas ao peiteado: tipos (cardado, batedura, puído, etc.) e procedemento.

 Combinación de técnicas para a elaboración do peiteado. Elementos que inflúen na realización dun peiteado. Pautas xerais para a preparación do proceso do peiteado. Selección de
técnicas e realización.
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 Técnica de argolas

 Técnica de rolos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Pautas de mantemento do peiteado e protocolos de optimización deste. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as pautas de mantemento do peiteado e avalía a calidade do servizo. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do peiteado.

CA5.2 Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

CA5.3 Determináronse os utensilios para a súa conservación.

CA5.4 Identificáronse os factores que modifican a duración do peiteado.

CA5.5 Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.

CA5.6 Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do peiteado.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas básicas de mantemento do peiteado: tipos e pautas.

   Técnicas básicas de mantemento do peiteado: tipos

   Técnicas básicas de mantemento do peiteado: pautas.

 Cosméticos para aumentar a duración do peiteado: modo de aplicación.

 Utensilios empregados no mantemento do peiteado: características e xeito de emprego.

 Factores que modifican a duración do peiteado.

 Conservación e mantementos de adornos derivado de CA 5.5

 Medidas para manter o peiteado, derivado de CA 5.6
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Avalíación da calidade do servizo. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as pautas de mantemento do peiteado e avalía a calidade do servizo. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.7 Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

CA5.8 Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

 CA5.9 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.6.e) Contidos

Contidos

 Métodos para realizar a avaliación e o control da calidade dos procesos de cambio de forma temporal.

 Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

 Resolución de queixas e reclamacións.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A zona de traballo para a realización de recollidos e adaptación de próteses capilares. Características dos medios necesariosos
medios necesarios e pautas para o seu mantemento.

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara e organiza a zona de traballo para a realización de recollidos e adaptación de próteses capilares, caracterizando os medios necesarios e identificando
as pautas para o seu mantemento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA1.2 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.4 Determináronse as técnicas de comunicación verbal e non verbal, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saúde (oncolóxicos, etc.).

CA1.5 Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

CA1.6 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

CA1.7 Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

CA1.8 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

CA1.9 Propuxéronse métodos de conservación e mantemento de adornos e complementos.

CA1.10 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

CA1.11 Seguíronse as pautas para limpeza dos utensilios despois do uso.

CA1.12 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Adecuación do espazo de traballo. Identificación de utensilios e ferramentas. Hixiene e mantemento.

   Adecuación do espazo de traballo.

   Identificación de utensilios e ferramentas.

   Hixiene e mantemento.

 Preparación do profesional: imaxe persoal.

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

   Normas de comportamento fronte a clientes
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Contidos

   Normas de comportamento fronte a compañeiros e compañeiras de traballo

   Normas de comportamento fronte a superiores.

 Comunicación e técnicas para detectar as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

 O traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial. Derivado de CA 1.3

 Recepción e atención telefónica.

 Criterios de selección dos cosméticos. Derivado de CA 1.10

 Acomodación e preparación da persoa usuaria.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Tipo de recollido, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona o tipo de recollido, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionáronse os tipos de recollido coa análise morfolóxica e capilar.

CA2.2 Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado recollido que se pretenda realizar.

CA2.3 Identificouse a repercusión doutros factores, como o tipo de corte, alteracións, estilos, etc., na selección do peiteado.

CA2.4 Clasificáronse os recollidos segundo o tipo de evento e circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

CA2.5 Establecéronse as formas e as tendencias nos recollidos.

CA2.6 Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en recollidos, a través de fontes documentais.

CA2.7 Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

CA2.8 Deseñáronse propostas para a realización de recollidos do cabelo.

 CA2.9 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.8.e) Contidos

Contidos

 Relación entre a análise morfolóxica facial e corporal, e os recollidos.

 Morfoloxía do cabelo: tipos e formas do cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que repercutan no peiteado.

   Morfoloxía do cabelo: tipos e formas do cabelo.

   Características relacionadas co peiteado.

   Outros factores que repercutan no peiteado.

 Tipos e formas de recollidos: clasificación e características.

   Tipos e formas de recollidos: clasificación

   Tipos e formas de recollidos: características.

 Relación entre os estilos e as tendencias, e os tipos de recollidos.

 Análise das fontes documentais.

 Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.
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Contidos

 Elaboración de propostas de recollido.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Recollidos do cabelo tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza recollidos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Realizouse a hixiene capilar e as operacións previas relacionadas co recollido.

CA3.2 Seleccionáronse as ferramentas, os cosméticos e os complementos.

CA3.3 Diferenciáronse as técnicas de realización dos trenzados.

CA3.4 Estableceuse o modo de realización de enrolados, argolas, retorcidos e bucles.

CA3.5 Establecéronse os parámetros de selección de postizos en función do estilo de recollido.

CA3.6 Adaptáronse postizos na execución dun recollido.

CA3.7 Xustificouse a combinación de técnicas para a elaboración do recollido.

CA3.8 Relacionáronse os métodos de suxeición do recollido coas ferramentas e os utensilios apropiados.

CA3.9 Xustificouse o emprego de elementos accesorios como factor potenciador do estilo.

 0CA3.10 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.9.e) Contidos

Contidos

 Operacións previas. Preparación do cabelo: criterios de selección e elaboración.

 Selección de ferramentas, produtos e complementos.

   Selección de ferramentas.

   Selección de produtos .

   Selección de complementos.

 Técnicas básicas para a realización de recollidos: tipos, descrición, características e modo de realización. Trenzados, enrolados, cocas, etc.

 Bucles e argolas, retorcidos, cruzamentos, plumeamento, etc.

   Bucles e argolas

   Retorcidos

   Cruzamentos
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   Plumeamento, etc.

 Combinación de técnicas para a elaboración do recollido. Elementos que inflúen na realización dun recollido. Pautas xerais para a preparación do recollido. Puntos de ancoraxe.

   Combinación de técnicas para a elaboración do recollido.

   Elementos que inflúen na realización dun recollido.

   Pautas xerais para a preparación do recollido.

   Puntos de ancoraxe.

 Postizos: tipos, protocolo de aplicación de postizos e a súa adaptación ao recollido. Selección de técnicas e execución de recollidos.

 Adaptación de elementos accesorios: técnica de fixación ao recollido.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Colocación de perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Coloca perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Caracterizáronse os tipos de perrucas e próteses capilares, e os seus modos de adaptación.

CA4.2 Xustificouse a selección de perrucas e próteses capilares en función das necesidades persoais e sociais da persoa usuaria.

CA4.3 Identificáronse as indicacións e as contraindicacións das perrucas e próteses capilares destinadas a clientela con necesidades específicas por motivos de saúde.

CA4.4 Adaptáronse correctamente as perrucas e próteses capilares.

CA4.5 Diferenciáronse os tipos de extensións segundo a súa técnica de fixación.

CA4.6 Fixáronse as extensións ao cabelo.

CA4.7 Retiráronse as extensións do cabelo.

CA4.8 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

 CA4.9 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.10.e) Contidos

Contidos

 Perrucas e próteses capilares: tipos, indicacións e criterios de selección en función das necesidades persoais e sociais. Adaptación cranial. Procedemento de colocación de perrucas e
próteses.
   Perrucas e próteses capilares: tipos

   Perrucas e próteses capilares: indicacións e criterios de selección en función das necesidades persoais e sociais.

   Adaptación cranial.

   Procedemento de colocación de perrucas e próteses.

 Extensións: características e tipos segundo a técnica de fixación. Procedementos previos e colocación. Rastas, cordóns, etc. Técnicas de eliminación de extensións.

   Extensións: características e tipos segundo a técnica de fixación.

   Procedementos previos e colocación. Rastas, cordóns, etc.

   Técnicas de eliminación de extensións.

 Extensións: características e tipos segundo a técnica de fixación II

 Xestión de residuos.

- 24 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares seleccionando os protocolos de optimización deste 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares, e avalía a calidade do servizo. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do recollido.

CA5.2 Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

CA5.3 Determináronse os utensilios para a súa conservación.

CA5.4 Identificáronse os factores que modifican a duración do recollido.

CA5.5 Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.

CA5.6 Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do recollido.

CA5.7 Establecéronse as medidas para o coidado e o mantemento de perrucas e próteses capilares, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de
saúde.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Técnicas básicas de mantemento de recollidos, perrucas e próteses. Coidados especiais en perrucas naturais. Cosméticos para aumentar a duración do peiteado. Modo de aplicación.

   Técnicas básicas de mantemento de recollidos, perrucas e próteses.

   Coidados especiais en perrucas naturais.

   Cosméticos para aumentar a duración do peiteado.

    Modo de aplicación.

 Utensilios empregados no coidado e no mantemento de próteses capilares. Características e forma de emprego.

   Utensilios empregados no coidado e no mantemento de próteses capilares: características.

   Utensilios empregados no coidado e no mantemento de próteses capilares: forma de emprego.

 Factores que modifican a duración do recollido.

 Medidas para mellorar o mantemento do recollido. Derivado de CA 5.6

 Medidas para o coidado e o mantemento de perrucas e próteses capilares, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas por motivos de saúde. Derivado de CA 5.7
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Avaliación na calidade do servizo 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares, e avalía a calidade do servizo. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.8 Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

CA5.9 Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

 0CA5.10 Aplicaranse os contidos da UD anterior/anteriores

4.12.e) Contidos

Contidos

 Métodos para realizar a avaliación e o control do calidade.

 Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

 Resolución de queixas e reclamacións.
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Establécese como mínimo esixible para alcanzar a avaliación positiva en cada unha das Unidades Formativas e no conxunto do Módulo que o/a

alumno/a teña superado positivamente os Criterios de Avaliación cos contidos asignados sinalados para cada unha das Unidades Didácticas,

avaliados segundo o procedemento indicado para cada caso (proba escrita, lista de cotexo ou táboa de observación) , así como o cumprimento

dos valores indicados no apartado Programación da educación en valores segundo os criterios alí sinalados, os cales, polo seu carácter

transversal, afectarán a todas e cada unha das Unidades Didácticas.

Para poder ser avaliados empregando estes mínimos e dado o carácter eminentemente práctico que ten este módulo, os/as alumnos/as deberán

cumprir tamén as seguintes condicións:

-Non ter perdido o dereito á avaliación continua.

-Colaborar de xeito activo no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

-Ter rematado en prazo os traballos e entregado as memorias correspondentes.

Considerarase, con independencia da existencia ou non dunha xustificación razoada e dada a importancia do traballo práctico na aula, que o/a

alumno/a ten perdido o dereito á avaliación continua cando as súas faltas de asistencia á clase superen o 10% das sesións, ben no conxunto do

curso, ben nunha Unidade Formativa. Ademais, para este cómputo, a impuntualidade reiterada (NOF) pasará a considerarse como falta.

Compre sinalar que, dada a complementariedade de coñecementos que aportan as distintas Unidades Formativas que constitúen o módulo, o

concepto de avaliación continua só será de aplicación dentro de cada unha das devanditas Unidades Formativas, polo que para obter una

avaliación positiva na totalidade do módulo será imprescindible ter superadas todas e cada unha das Unidades Formativas por separado, con

independencia da nota posta nas avaliacións parciais realizadas ao longo do curso.

Estas probas faranse presenciais sempre e cando non volvamos o estado de emerxencia pola pandemia do Covid 19, se fose o caso a evaluación

farase a traves da aula virtual.

A non asistencia a algunha/s da/s proba/s de avaliadoras suporá a obrigatoriedade de presentarse á/s proba/s de recuperación fixadas ao longo do

curso; en ningún caso se realizarán repeticións de proba/s.

Cando algún alumno sexa descuberto copiando durante calquera proba avaliadora, será cualificado cun 0 (cero) nesa proba e deberá recuperar a

parte correspondente na avaliación que se celebrará no mes de xuño.

A entrega de tódolos traballos e actividades é condición  indispensable para superar a materia. Cando sexan entregados fóra do prazo establecido

penalizaranse coa elaboración de material adicional.

As cualificación das probas só farán media cando a súa puntuación sexa cando menos dun 5 sobre 10.

Cando non sexa de aplicación este apartado o/a alumno/a será avaliado segundo o indicado no apartado Procedemento para a recuperación das

partes non superadas, agás no caso de térselle aplicado unha prohibición para a realización de prácticas, segundo o indicado no apartado Dereito

á realización das prácticas na aula, sendo, entón, avaliado segundo o sinalado no apartado Procedemento para definir a proba de avaliación

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua.

Á realización destes traballos ou probas presupóñenselle a aplicación correcta dos contidos actitudinais. No caso contrario podería anularse dito

traballo ou proba

1ª AVALIACIÓN

Constará de dous exámenes teóricos. A suma deste e o resultado da súa división ten que ser superior a 5. Para facer a media dun 30%.

Os exámenes prácticos serán os seguintes:

2 cabezas de rulos

2 cabezas de anillas

2 alisados con cepillo

o resultado dividirase entre en tres e sumará o 60% o total da nota.

2ª AVALIACIÓN

A parte teórica farase igual que na 1ª evaluación.

A parte práctica evaluaranse  do mesmo xeito os siguientes traballos:

4 traballos con planchas

2 secados cabelo corto

2 recollidos italianos

2 recollidos cocas

3ª AVALIACIÓN

A teoría evaluaráse igual que nas anteriores evaluacións.

Os casos prácticos a evaluar serán os seguintes:

2 recollidos de época

2 colocación de extensión con diferentes sistemas.

2 recollidos tema libre.

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

As actividades de recuperación consistiran no resumo dos contidos desenvolvidos durante o curso, nas distintas unidades didácticas e irán

encamiñadas a acadar os mínimos esixibles que se recollen en cada módulo e que aparecen especificadas nesta progaramación.

Este procedemento aplicarase no caso daqueles/as alumnos/as que non acaden unha avaliación positiva no discorrer normal do curso e non

responda globalmente aos obxectivos programados nas medidas de reforzo educativo.

Estas probas serán presenciais, sempre que non volvamos  ó estado de emerxencia pola pandemia do Covid 19,  se fose o caso as recuperacións

faranse a traves da aula virtual.

As actividades de recuperación constarán de dúas partes (haberá que superar as dúas positivamente para acadar o aprobado):
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A) Haberá unha proba teórica de tres sesións de duración máxima (no caso de varias Unidades Formativas divídese o tempo). O alumno terá que

respostar preguntas relativas aos mínimos esixibles (e non superados) desenvoltos durante o curso. Tamén se lle pode solicitar algún traballo que

debe entregar no tempo indicado.

B) Haberá unha proba práctica de tres sesións de duración máxima por unidade formativa. O alumno terá que demostrar mediante unha ou varias

probas prácticas sobre modelos os mínimos esixibles (e non superados) desenvoltos durante o curso.

EN CANTO AO PESO PARA CADA UNHA DAS PARTES (TEÓRICA E PRACTICA - O ALUMNO PODE NON TER SUPERADO UNHA DELAS OU

AS DÚAS) TEREMOS EN CONTA QUE O ALUMNO DEBERÁ SER AVALIADO POSITIVAMENTE EN CADA UNHA DAS PARTES DO PROCESO

DE RECUPERACIÓN.

As actividades de recuperación realizaranse coincidindo co remate do curso xa que a avaliación e continua e cada Unidade Didáctica require dos

coñecementos da anterior. Teremos en conta o informe individualizado.

Débese recalcar que, para o correcto desenvolvemento do módulo, faise imprescindible a asistencia continuada ás clases, xa que, o dominio das

ferramentas, equipos, etc. así o require. Será condición indispensable para acceder ás actividades de recuperación non ter perdido o dereito á

avaliación continua, segundo o expresado no apartado Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación.

Igualmente, para estas probas terá a consideración de mínimo esixible o cumprimento dos valores indicados no apartado Programación da

educación en valores segundo os criterios alí indicados, os cales, polo seu carácter transversal, afectarán a todas e cada unha das Unidades

Formativas.

Nota: ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN, REFORZO E AMPLIACIÓN

Cada unidade didáctica requirirá da aplicación dos conceptos e procedementos das anteriores e vai a manterse durante a duración do módulo a

repetición constante dos contidos polo que en todo momento se están consolidando, reforzando e ampliando.

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

Aplicarase este procedemento cando o/a alumno/a:

-Teña perdido o dereito á avaliación continua.

-Non colaborara de xeito activo no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

-Non rematara en prazo os traballos

-Non lle fosen aplicables ou non superase as actividades de recuperación propostas no módulo.

Neste caso o/a alumno/a terá que realizar para cada unha das Unidades Formativas non superadas unhas probas consistentes nun dobre exame

teórico e práctico (traerá modelos que permitan realizar os traballos que se poidan solicitar relativos aos mínimos esixibles programados

A) Haberá unha proba teórica de tres sesións de duración máxima (unha e media por Unidade formativa -no caso que haxa máis de una-). O

alumno terá que respostar preguntas relativas aos mínimos esixibles desenvoltos durante o curso. Tamén se lle pode solicitar algún traballo que

debe entregar no tempo indicado.

B) Haberá unha proba práctica de seis sesións de duración máxima por unidade formativa. O alumno terá que demostrar mediante unha ou varias

probas prácticas sobre modelos os mínimos esixibles desenvoltos durante o curso.
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SERA NECESARIO QUE O ALUMNO APORTE OS MODELOS NECESARIOS

Para estas probas terase en conta o Informe Individualizado.

Estas probas realizaranse coincidindo co remate do curso e terán a amplitude suficiente para garantir que o/a alumno/a alcanza os mínimos

esixibles tal e como se indica no apartado Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación polo que, dada a

complexidade que supón a súa realización, poden adicaranse días diferentes para cada Unidade Formativa, pero tendo a consideración dun único

Exame Final Extraordinario, que deberá ser avaliado positivamente en todas e cada unha das súas partes para acadar a avaliación positiva

Igualmente, para estas probas terá a consideración de mínimo esixible o cumprimento dos valores indicados no apartado "Programación da

educación en valores" segundo os criterios alí indicados, os cales, polo seu carácter transversal, afectarán a todas e cada unha das Unidades

Formativas.

OS EXAMES EXTRAORDINARIOS E DE PD PODERÁN SER DIFERENTES PADA CADA ALUMNO TENDO EN CONTA AS CONDICIÓNS EN

QUE CHEGOU CADA ALUMNO A ELES (COMPORTAMENTO, ACTUTUDE, COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS, TRABALLOS REALIZADOS,

NÚMERO DE FALTAS...) POLO QUE DEPENDERÁN DO INFORME INDIVIDUALIZADO.

EXAMEN: TERASE EN CONTA AS CIRCUNSTANCIAS NA SE QUE SE PRODUCIU O PD

Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, 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, cuxa aceptación será acorde ao

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas

consonte o anterior nun determi¬nado módulo superen o 6 % respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación

continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustifi¬cadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia

alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. En caso de que se produza a perda do dereito á avaliación

continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

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 corres¬pondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cua¬lificación obtida na devandita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos

as correspondentes actividades de recuperación ás que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do

segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

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

Á hora de facer un correcto seguimento da programación e poder avaliar a propia práctica docente compre sinalar co desenvolvemento da mesma

- 30 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

vai ter unha marcada interdependencia alumno/a-profesor/a. Por iso é preciso que vaia anotando o desenvolvento das actividades que se están a

realizar (por exemplo nos tempos inicialmente asignados, para acadar un mellor cumprimento das esixencias previstas). O resultado desta análise

servirá para adoptar correccións futuras.

O obxectivo é corrixir as desviacións que se ocasionen na Programación Didáctica e producir adaptacións nestas cando xurde situacións non

previstas durante o curso.

Este seguimento realizarase nas reunións de Departamento conforme aos criterios que se realiza ao principio de cada  cuso ou avaliación.

As modificacións faranse por escrito reflectíndoas na aplicación web -seguimento- que á súa vez incluiranse na Acta de Departamento

correspondente asinando polos profesores aos que lles afecte máis o xefe do Departamento. En caso de cambios informarase ao alumnado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os informes facilitados na Avaliación Inicial do Ciclo Formativo (segundo o establecido na Orde do 12 de xullo de 2011, DOG do 15 de xullo)

facilitarán as situacións académicas e persoais do alumnado e servirán para fixar un punto de partida.

A avaliación inicial terá como obxectivo coñecer as características, capacidades e formación previa de cada un dos alumnos. Dita información pode

proceder:

-Dos informes de estudios cursados previamente

-Dos informes de posibles necesidades educativas especiais.

-Da experiencia profesional previa

-Da observación do alumnado nas primeiras semanas do curso

Sen embargo, ao inicio do curso poderase facer na aula unha posta en común de coñecementos, a cal terá como obxectivo exclusivo unha análise,

centrada nos contidos do módulo, da situación real do alumnado con respecto á materia a desenvolver e á súa capacidade de autoformación.

Deste xeito poderase facer, por exemplo, unha distribución máis homoxénea dos grupos de traballo e mesmo facilitar que o/a alumno/a adquira

unha maior independencia formativa.

En ningún caso esta avaliación inicial terá carácter vinculante nin suporá unha modificacióndos mínimos esixidos.

A avaliación inicial non levará consigo cualificación para o alumnado

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

No que respecta ás medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados pódense dar dúas

situacións posibles: alumnado que teña, por razóns persoais, necesidades educativas especiais e alumnado que no desenvolvemento do curso

necesite un apoio adicional.

Para o caso do alumnado que teña necesidades educativas especiais e tal como indica o Artigo 61 do Decreto 114, do 1 de Xullo, respectarase o

establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, polo que cada caso será analizado particularmente, establecendo as flexibilizacións e apoios

oportunos para garantir que se cumpren os mínimos fixados no apartado ¿Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de

cualificación¿. Esta situación verase reflectida na ¿ficha do alumno¿ e as flexibilizacións e apoios fixados terán que contar coa autorización e visto

bo da Inspección de Educación.

Nota - MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ALUMNOS CON NEE
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-Metodoloxía diversa

-Enfocar ou presentar determinados contidos diferenciando todos aqueles elementos que resultan esenciais e básicos dos que se amplían ou

profundizan, considerando esenciais os mínimos esixibles.

-Proposta de actividades diferenciadas

-Preparar actividades diversas para traballar os contidos fundamentais, graduando as tarefas de forma que todos alumnos poidan atopar espacios

de resposta mas ou menos amplos. Un exemplo podería ser flexibilizar as relacións nos proxectos deixando a posibilidade de outros alternativos

que contemplen os contidos esenciais.

-Material didáctico non homogéneo

-Propoñer actividades que respondan a distintos grados de aprendizaxe, tanto no desenvolvemento dos contidos como na fase de realización dos

traballos.

-Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes

-Subdividir o grupo xeral en pequenos grupos que sexan homoxéneos no nivel de partida para os que sexa mas sinxelo axustar a axuda ás

necesidades específicas de cada grupo

-A organización de grupos de traballo permite que o alumno poida realizar tarefas diferenciadas, propoñer distintas actividades de reforzo ou

profundización e fomentar a cooperación

No caso do alumnado que, sen ter necesidades educativas especiais, poida precisar ao longo do curso dun apoio adicional e cando o reflectido na

¿ficha do alumno¿ así o aconselle, ofreceráselle a posibilidade de reforzar a súa aprendizaxe e mesmo recuperar partes non superadas.

Atoparanse nesta situación aqueles/as alumnos/as que:

-Non teñan perdido o dereito á avaliación continua.

-Colaboren de xeito activo no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

-Non acaden parcialmente os mínimos dunha Unidade Formativa (no caso no que o módulo estea dividido).

-Amosen a súa dispoñibilidade a traballar en autoformación.

Se cumpren os catro puntos, acordarase co/coa alumno/a a realización dun ou varios traballos nos que se definirán, entre outros, os datos de

partida, os obxectivos e o tempo máximo para entregalos. Será condición indispensable que o/a alumno/a dispoña persoalmente do equipo

necesario para realizar o traballo, estando en todo momento apoiado polo profesor en tarefas de titoría.

No caso de que, polo carácter dos mínimos a recuperar, sexa necesaria unha verificación práctica dos mesmos o/a alumno/a deberá realizar tamén

unha proba práctica, normalmente coincidindo co Exame Final Extraordinario.

O conxunto destas tarefas en ningún caso suporá unha rebaixa dos mínimos esixidos reflectidos no apartado Mínimos esixibles para alcanzar a

avaliación positiva e os criterios de cualificación, se non que constitúe unha ferramenta de apoio para a consecución dos mesmos.

Nota: ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN, REFORZO E AMPLIACIÓN

Cada unidade didáctica requirirá da aplicación dos conceptos e procedementos das anteriores e vai a manterse durante a duración do módulo a

repetición constante dos contidos polo que en todo momento se están consolidando, reforzando e ampliando.

Dentro do grupo pode haber alumnos que non consigan os obxectivos das actividades ou polo contrario que acadan sobradamente os obxectivos

previstos. Para cada actividade procurarase ofrecer tres posibilidades:

-Unha común para todos os alumnos co fin de asimilar os contidos mínimos.

-Unha máis complexa para o alumno que alcanza os obxectivos previstos e coa finalidade de profundizar nos coñecementos adquiridos.

-Unha máis sinxela, cunha metodoloxía secuenciada para que aquel alumno que non acade os mínimos sexa capaz de chegar por outro camiño
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aos fins propostos

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores, aínda que pareza allea aos obxectivos do módulo está íntimamente ligada aos mesmos, en tanto que contribúe a

formación no amplo concepto da mesma, permitindo por exemplo avaliar o comportamento do/a alumno/a no contorno produtivo.

Con esta idea, fixáronse valores e os seus correspondentes Criterios de Avaliación (CA):

-Puntualidade no inicio e remate das tarefas.

-Asistiuse con puntualidade ás clases.

-Cumpríronse os tempos fixados para a realización das tarefas encomendadas.

-Orde e limpeza no manexo e elaboración da documentación.

-Rigor no manexo da documentación.

-Interpretáronse instrucións dos útiles/materiais, productos, técnicas¿

-Orde e método de traballo.

-Mantívose o contorno de traballo ordenado, limpo e seguro.

-Traballo en equipo.

-Mantívose unha actitude de respecto cos compañeiros e profesores.

-Calidade do traballo.

-Alcanzouse ou superouse a calidade esixida no traballo.

-Seguridade e hixieneno traballo.

-Extremáronse as precaucións con respecto ás persoas e aos equipos.

-Procurouse non desperdiciar materiais.

-Coidouse a reciclaxe.

O incumprimento de calquera destes Criterios de Avaliación impedirá obter unha avaliación positiva das Unidades Formativas e/ou do módulo.

Así mesmo, o incumprimento de algún deles poderá significar a prohibición de realizar as prácticas no aula cando por razóns de seguridade, de

prexuízo ao grupo ou por impuntualidade supoñan un risco ou unha diminución da avaliación obxectiva das mesmas. Neste caso o/a alumno/a será

avaliado segundo o indicado no apartado Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a

avaliación continua. Estas situación quedarán reflectidas na ficha do alumno.

Aproveitando as características da módulo e do alumnado potenciaremos (referencias transversais) a Educación Medioambiental (reciclaxe

produtos, aforro auga e luz) e a Educación para a Igualdade de sexos e non discriminación da muller (tanto alumnos e alumnas poden elaborar o

mesmo traballo conseguindo os mesmos resultados). Artigos. 9 e 10 da lei 7/2004 de igualdade de mulleres e homes.

A tolerancia trata basicamente o respecto, por tanto, e debido ao contacto humano que ofrece a nosa profesión proporanse os seguintes

obxectivos:

-respecto e solidariedade polas persoas que nos rodean, xa sexan compañeiros ou clientes

-non discriminar a ninguén por razóns de idade, raza, relixión, ou diferenzas individuais (económicas, ideolóxicas, físicas...)

-trato cortés e dilixencia cos clientes e membros da comunidade educativa, aplicando a deontoloxía profesional

A transición á vida adulta e os inconvenientes que atopan os alumnos/as na súa incorporación á vida laboral, e debido a que nos atopamos nun
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ciclo técnico profesional, propoñer algúns obxectivos que lle faciliten o contacto con este ou ben a continuidade nos estudios:

-facilitarase a ocupación profesional proporcionando información laboral (bolsas de emprego, SEPE...)

-informarase sobre os aspectos humanos, científicos e técnicos profesionais

-proporcionarase un autocoñecemento persoal que lles facilite a toma de decisións no centro educativo e na súa posterior inserción ao traballo ou a

outros estudios

O Medio Ambiente, será tratado directamente na aula e no entorno educativo polo que se propón:

-respecto aos criterios establecidos no centro educativo, optimizando a seguridade e hixiene tanto para os alumnos como para os usuarios dos

nosos servizos

-responsabilidade en canto ao bo uso das instalacións e medios materiais, favorecendo un uso responsable das enerxías

-potenciar o reciclado dos residuos

-evitar a preparación de produtos químicos en exceso e no caso contrario facer unha eliminación correcta deles

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Promoverase e facilitarase a participación activa do alumnado en todas aquelas actividades propostas dende o Departamento ou o Centro que

teñan que ver co currículo do Ciclo, especialmente naquelas que traten aspectos directamente relacionados co módulo.

Agás casos excepcionais, desenvolvidos no propio Centro no horario lectivo do módulo e que poidan substituír ás explicacións do profesor

nalgunha Unidade Didáctica, estas actividades non terán carácter obrigatorio nin serán avaliables. De selo, informarase ao alumnado previamente

coa finalidade de que tomen as anotacións oportunas.

-Cursos no IES con empresas do sector

-Asistencia a Congresos, Atteliers, Demostracións, tanto nas casas comerciais como no propio I.E.S.

-Desfiles.

-Cooperación con asociacións

Os obxectivos destas actividades están encamiñadas a:

-Mellorar e favorecer o desenrolo persoal e profesional dos nosos alumnos

-Coñecer outras formas de actuación doutros profesionais.

-Facilitarlles a ampliación doutros horizontes, criterios e posibilidades laborais, así coma coñecer e valorar as súas propias posibilidades

Engadimos a colaboración coa biblioteca do propio Instituto e coas posibles actividades que desde ela se propoñan e así mesmo intentarase

establecer vínculos con o IES Perdouro (Burela) a través:

-Do seu proxecto lingüístico (Modelo Burela, Proxecto Neo, Revista Maruxía¿)

-Dos seus Encontros de Banda Deseña

-Das ofertas de actividades que nos propoñan

Nota- A miña participación nas actividades propostas polo Instituto e o Departamento, e decir, as que non sexan a petición propia, estará

condicionada a que se desenvolvan no horario de clases máis permanencia no centro correspondentes ao día de celebración.

Este ano debido a pandemia do Covid 19, non se podrán facer actividades complementarias nin extraescolares.
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10.Outros apartados

10.1) DEREITO Á REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS NA AULA

Por mor do emprego na realización das prácticas na aula de materiais/produtos que poden supor un serio risco para as persoas e/ou as cousas no

caso de ser empregados de xeito incorrecto e sen tomar as debidas precaucións ou carecer dos coñecementos apropiados, compre sinalar que se

poderá prohibir a realización de determinadas prácticas a aqueles alumnos que:

-Incumpran algún dos criterios sinalados no apartado Programación da educación en valores.

-Causen danos de xeito intencionado.

-Non teñan asistido ás explicacións referentes ao uso do material/técnicas da práctica.

-Non respecten ás indicacións do profesor na realización dalgunha práctica.

-Se valore, de xeito obxectivo, que carece dos coñecementos ou destreza necesarios para a execución da práctica.

Cando, en base dalgún dos puntos anteriores, sexa de aplicación a prohibición de realizar as prácticas no aula o/a alumno/a afectado será avaliado

segundo o indicado no apartado Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación

continua.

10.2) SECUENCIA DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Debido a complexidade na divisións dad UD do módulo poderá ser preciso modificar a secuencia establecida  adiantando parte dos contidos.

Exemplo: Sendo a primeira UD teórica adiantazos un pouco de práctica da segunda, non influíndo isto na duración (nun principio) das mesmas.

Teremo tamén en conta que a maiorira das UD necesitan dos coñecementos, prácticas, actitudes das anteriores e ás veces das posteriores.

Haberá polo tanto unha marxe de flexibilidade.

10.3) TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TICs, E PROXECTO LINGÜÍSTICO

Desde o módulo fomentarase a actuación dos alumnos/as na utilización das novas tecnoloxías (para a realización de traballos teóricos, busca de

información, e novas relacionadas coa profesión. O Centro conta con aulas específicas onde poderán traballar con Internet, encerado dixital

interactivo e así facilitarlle a todo o alumnado o acceso a estas técnicas) coma no Proxecto Lingüístico do Centro.

Nos módulos impartidos en galego, aínda que moitas veces ao carecer de libros de texto en esa lingua, os apuntes se dan en castelán, pero tanto

os exames, coma as explicacións de ditos apuntes son en galego. No caso de que exista un alumno/a de fora da Comunidade verase a

posibilidade de facilitarllos en castelán.

O uso do galego en parte ven determinado porque é a lingua predominante no entorno do Centro.

10.4) FICHA DO ALUMNO

A ficha do alumno vai ser unha ferramenta básica para o/a profesor/a para garantir o correcto seguimento da evolución do alumnado. Vai conter

como mínimo as seguintes informacións:

* Datos persoais do/a alumno/a.
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* Grupo de traballo asignado.

* Cadro de asistencia.

* Cadro de seguimento das tarefas realizadas, incluíndo datas de inicio e remate, valoración da tarefa, etc.

* Adaptacións específicas:

          - Reforzos.

         - Tarefas de recuperación.

         - Etc

* Resultados das distintas avaliacións, tanto parciais como finais do módulo e das distintas UD.

10.5) GUÍA DO PROFESOR

A guía do profesor vai permitir realizar un seguimento directo do curso, reflectindo canta información sexa necesaria para valorar o cumprimento da

programación e/ou propor melloras na mesma.

Deste xeito conterá, polo menos, para cada Unidade Didáctica e Actividade programada a seguinte información:

* Datas de inicio e remate.

* Sesións reais.

* % de faltas do alumnado.

* % de alumnado que aproba.

* Grao de comprensión ou dificultade.

* Observacións.

Ademais, para cada tarefa encomendada reflectirase:

* Data de inicio e remate asignadas.

* Título da tarefa.

* Composición da tarefa.

10.6) DESCRICIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E DO SEU PESO NA AVALIACIÓN.

Tal e como se sinala nos correspondentes apartados, os Criterios de Avaliación van ser valorados empregando distintos instrumentos de

avaliación. Estes terán as seguintes características:

PE (Proba escrita): terá, con carácter xeral, o formato de exame escrito. Para cada proba indicarase na mesma a puntuación de cada unha das

preguntas. O conxunto da proba terá unha valoración de 1 a 10. Poderá agrupar varias Unidades Didácticas e, neste caso, aplicarase a nota obtida

a todas elas.

LC (Lista de Cotexo): serán aplicadas por observación directa do traballo do/a alumno/a. Cada unha delas será avaliada segundo o criterio Cumpre

ou Non Cumpre.

TO (Táboa de observación): avaliarase empregando unha Escala de Valoración (EV). Para o caso de traballos reflectidos na carpeta de traballo

(como pode ser o caso das memorias das prácticas) aplicarase a EV: Ben, Regular, Mal. Para o caso das prácticas realizadas na aula serán

avaliadas por observación directa dos resultados cunha EV numérica de 1 a 10.

OU (Outros): aplicarase unha EV: Ben, Regular, Mal
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Á hora de avaliar as distintas Unidades Didácticas (UD), empregarase o seguinte criterio:

1º.- Para poder obter unha valoración positiva todos os LC aplicados á UD deben ter valoración Cumpre.

2º.- Debe obterse unha nota superior a 5 en todas as PE.

3º.- Para obter unha valoración positiva, a UD non pode ter TO cualificados como Mal.

4º.- Para obter unha valoración positiva, debe obterse unha valoración superior a 5 en todas as TO asociadas ás prácticas.

5ª.- Para obter unha valoración positiva, a UD non pode ter OU cualificados como Mal.

Con carácter xeral e salvo excepción, reflectida de ser o caso no seguimento da programación, no momento en que se acade a posibilidade de

obter unha valoración positiva na UD aplicarase a seguinte porcentaxe:

NOTA UD = 35% (PE) + 65% (TO)

A nota incrementarase en función das valoracións Ben obtidas nos TO e OU asociados á UD.

No caso de non acadar o mínimo para obter unha avaliación positiva a nota máxima da UD será 4.

Para o conxunto da avaliación, deberase ter todas as UD incluídas na mesma avaliadas positivamente (5 ou máis). Neste caso farase a media

aritmética de tódalas UD. No caso de ter algunha UD non superada a nota máxima será 4.

10.7) RESOLUCIÓN 2018/2019

Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula

Procederase á baixa de oficio cando un alumno ou unha alumna acumule o número de faltas inxustificadas a que se fai referencia no artigo 10 da

Orde do 12 de xullo de 2011. a) Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumnado que acumule un número

de faltas de asistencia inxustificadas superior a 10 días lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula

en caso de que as súas faltas inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos discontinuos. En caso de

que se produza a baixa, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa. b) Para o alumnado

matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas non se terán en consideración os días previos á formalización da matrícula.

Perda do dereito á avaliación continua

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, 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, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro. Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un

apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o 6 %

respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias

inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á

avaliación continua. En caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do

apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración as sesións previas á formalización da

matrícula. 3. 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, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na

dita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.
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Solicitude de convocatoria extraordinaria

 1. O alumnado que esgotase as convocatorias a que tiña dereito poderá solicitar a autorización dunha única convocatoria extraordinaria para

poder rematar os seus estudos, de acordo co procedemento e nas condicións que se establecen nos artigos 11 e 12 da Orde do 12 de xullo de

2011.

Períodos para a realización de propostas de títulos

Con carácter xeral, as propostas de títulos para o alumnado que rematase as ensinanzas de formación profesional realizaranse tres veces por ano,

ao final de cada trimestre lectivo: decembro, marzo e xuño.

Matrícula de honra en ciclos formativos

Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e as alumnas que obteñan unha nota final do ciclo formativo

igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada

nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna. O número de matrículas de honra que se poderán conceder en cada centro por cada grupo

de alumnos/as matriculados/as con opción a titular nun determinado ciclo formativo no curso académico será como máximo de dúas. Non obstante,

no caso de que o número de alumnos e alumnas matriculados/as con opción a titular no ciclo formativo no curso académico sexa inferior a vinte, só

se poderá conceder unha matrícula de honra. Para estes efectos, e dado que o alumnado pode titular en diferentes períodos do curso académico,

a mención de matrícula de honra só se poderá realizar no mes de xuño logo de realizada a avaliación final de módulos correspondente. No caso de

que o alumnado beneficiario rematase o ciclo formativo noutro mes do curso, a mención de matrícula de honra será consignada cunha dilixencia

nos documentos de avaliación do alumno ou da alumna.

10.8) COVID-19

En caso de confinamento orixinado pola situación sanitaria, todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe exposto nesta programación verase

afectado, co cal, moitos dos contidos non poderán ser impartidos, non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro, webex,

moodle, correo electrónico, etc., adaptándonos ás situacións que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistencia preventivas

individuais, etc.).

Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/s, serán avaliados mediante as actividades propostas polo docente a través dos medios

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencial."
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