
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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0746 Depilación avanzada 72020/2021 147123

MP0746_12 Depilación mecánica e eléctrica 72020/2021 8168

MP0746_22 Fotodepilación 72020/2021 6655

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

Profesorado asignado ao módulo ÁNGELA FERRAL GIL

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

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2018, 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 2018/19. DECRETO 178/2012,

do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Estética

Integral e Benestar.

Este módulo capacita ós alumnos para exercer a súa actividade en pequenas e medianas empresas  que teñen relación directa coa  imaxe

persoal, particularmente en establecementos do sector servizos persoais, concretamente de estética, establecementos relacionados coa venda de

produtos  de imaxe persoal desempeñando servizos de estética, asesoramento e atención á clientela, comercialización de produtos . Podería ser

traballador por conta propia organizando a súa propia empresa

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

 Esteticista.

 Director/ora técnico/a en empresas estéticas e áreas de imaxe persoal, de spa e balnearios.

 Técnico/a en tratamentos estéticos integrais.

Especialista en técnicas hidroestéticas.

 Técnico/a en micropigmentación.

Técnico/a en depilación mecánica e avanzada.

Técnico/a en aparellos de estética.

Especialista en bronceado mediante radiación ultravioleta.

Técnico/a en masaxes estéticas.

Técnico/a en drenaxe linfática estética.

Traballador/ora cualificado/a en centros de medicina e cirurxía estética.

Técnico/a comercial.

Asesor/ora estético/a e cosmético/a.

Formador/ora técnico/a en estética.
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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 Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión
ambiental

CONTORNO DE
TRABALLO DE
DEPILACION
MECANICA E
ELECTRICA

4 6

2 Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica,para o
que interpreta a información obtida do exame estético e da documentación

IDENTIFICAR AS
NECESIDADES DOS
USUARIOS

11 10

3 Executa técnicas de depilación mecánica en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa
eficacia, e analizando os factores de risco.

REALIZAR TÉCNICAS
DE DEPILACIÓN
MECÁNICA

30 20

4 Executa técnicas de depilación eléctrica en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia,
e analizando os factores de risco.

REALIZAR TÉCNICAS
DE DEPILACIÓN
ELÉCTRICA

32 15

5 Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.CONTROL DE
CALIDADE EN
DEPILACION
MECANICA E
ELECTRICA

4 5

6 Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevenciónCONTORNO DE
TRABALLO PARA
FOTODEPILACION

3 5

7 Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación,IDENTIFICAR AS
NECESIDADES DOS
USUARIOS

11 10

8 Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, conREALIZAR TÉCNICAS
DE
FOTODEPILACIÓN

48 25

9 Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzanCONTROL DE
CALIDADE EN
FOTODEPILACION

4 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 CONTORNO DE TRABALLO DE DEPILACION MECANICA E ELECTRICA 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental. 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 dunha cabina de depilación mecánica e eléctrica.

CA1.2 Mantivéronse as 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 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA1.5 Determináronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de depilación mecánica e eléctrica

CA1.6 Identificáronse os métodos de depilación temporais, progresivos e permanentes.

CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de depilación mecánica e eléctrica.

CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en depilación mecánica e eléctrica.

CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

CA1.10 Especificáronse as pautas para seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregadas en depilación mecánica e eléctrica.

CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos en depilación mecánica e eléctrica.

CA1.12 Analizouse a normativa para a depilación mecánica e eléctrica.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Cabina de depilación: características, deseño, distribución, revestimentos, ambientación e ventilación.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de depilación: normas para a primeira cita.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do persoal como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

 Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

 Xestión da documentación. Historial estético. Ficha técnica de depilación. Informe de derivación a diferentes profesionais. Consentimento informado.

 Arquivo e conservación da documentación.
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Contidos

 Medidas de prevención de riscos nas técnicas de depilación mecánica. Técnicas de hixiene postural en procesos de depilación. Medidas de protección das persoas usuarias e do persoal:
EPI. Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos, os cosméticos e os utensilios
 Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

 Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre os equipamentos de depilación mecánica e eléctrica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 IDENTIFICAR AS NECESIDADES DOS USUARIOS 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica, para o que interpreta a información obtida do
diagnóstico estético e da documentación auxiliar. 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 actitudes profesionais necesarias na recepción da clientela e na súa atención.

CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas.

CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poidan mellorar con técnicas de depilación mecánica e eléctrica.

CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que deben aplicarse para garantir a confidencialidade da clientela.

CA2.11 Informouse dos coidados previos á depilación mecánica e eléctrica, e os posteriores a ela.

CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por termólise e electrólise segundo as características pilosas.

CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na depilación eléctrica e mecánica.

CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de depilación mecánica e eléctrica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela.
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Contidos

 0Diagnóstico e proposta de tratamento.

  Consentimento informado.

  Normas deontolóxicas nos procesos de depilación.

  Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas da clientela. Indicacións e
contraindicacións.
  Deseño de protocolos de depilación mecánica e eléctrica por inserción folicular.

  Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

 Asesoramento e derivación a superiores e a diferentes profesionais.

 Análise a zona que se vaia depilar e identificación do tipo de peluxe, segundo a zona anatómica, a profundidade, o grosor, a orientación, etc., e a súa adecuación ao proceso de depilación
mecánica e eléctrica.
 Recoñecemento de alteracións da pel e pilosas con repercusión no proceso de depilación mecánica e eléctrica: hirsutismo e hipertricose.

 Identificación das contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

 Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

 Instalacións, cosméticos e equipamentos necesarios.

 Entrevista, exploración e recollida de datos.

 Ficha técnica e historial estético.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 REALIZAR TÉCNICAS DE DEPILACIÓN MECÁNICA 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa as técnicas de depilación mecánica, para o que axusta parámetros e equipamentos, seguindo procedementos establecidos. 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 os requisitos de ambientación e de distribución dos equipamentos, a lenzaría e os cosméticos para a realización da técnica.

CA3.2 Seleccionáronse equipamentos, accesorios e produtos.

CA3.3 Determináronse as pautas de acomodación da persoa usuaria.

CA3.4 Programouse a temperatura óptima nos aparellos de depilación mecánica.

CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación mecánica.

CA3.6 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación mecánica.

CA3.7 Realizáronse técnicas previas para mellorar os resultados.

CA3.8 Realizouse xustificadamente a depilación con pinzas atendendo ás características da zona que cumpra depilar.

CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na depilación con roll-on ou con espátula.

CA3.10 Aplicáronse técnicas posdepilatorias como criterio de calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Preparación do material e da cabina.

 Preparación e acomodación da persoa usuaria.

 Técnicas previas á depilación mecánica: preparación da zona que se vaia tratar.

 Execución da técnica indicada: secuencia específica en función da técnica que se aplique. Depilación con pinzas e con ceras.

 Coidados posdepilación.

 Asesoramento profesional.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 REALIZAR TÉCNICAS DE DEPILACIÓN ELÉCTRICA 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Executa técnicas de depilación eléctrica traballando en condicións de seguridade e hixiene. 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 Levouse a cabo un control das condicións de seguridade e hixiene.

CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos de depilación eléctrica.

CA4.3 Organizouse a colocación dos instrumentos de observación e iluminación.

CA4.4 Determináronse os criterios de selección de agullas, accesorios e produtos.

CA4.5 Manipuláronse as agullas de depilación seguindo normas de seguridade e hixiene.

CA4.6 Establecéronse os criterios de selección de material ergonómico segundo a zona que se vaia depilar.

CA4.7 Xustificouse a desinfección previa da zona como medida de prevención de infeccións cutáneas.

CA4.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento e o tipo de corrente.

CA4.9 Xustificouse a traxectoria, a profundidade e o ángulo de inserción na canalización da agulla.

CA4.10 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación eléctrica.

CA4.11 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación eléctrica.

CA4.12 Establecéronse as recomendacións e os coidados posteriores.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Preparación do material e da cabina.

 0Canalización da agulla.

  Coidados posteriores á depilación.

 Equipamentos de corrente continua, de diatermia para depilación, de correntes combinadas (electrólise), de corrente variable (termólise e flash) e de correntes combinadas (blend).
Anaforese. Correntes de alta frecuencia D¿Arsonval: parámetros e dosimetría.
 Material e agullas de depilación: tipos e características.

 Cosméticos para a depilación e para antes e despois desta: criterios de selección e utilización.

 Preparación e acomodación da persoa usuaria: material ergonómico.
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Contidos

 Técnicas previas á depilación eléctrica por inserción folicular.

 Preparación da zona que se vaia tratar.

 Criterios de selección de produtos antisépticos.

 Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia específica en función da técnica que se aplique.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 CONTROL DE CALIDADE EN DEPILACION MECANICA E ELECTRICA 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Supervisa a calidade do servizo de depilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas. 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 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de depilación e de depilación avanzada.

CA5.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados obtidos.

CA5.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

CA5.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

CA5.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

CA5.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Parámetros que inflúen na calidade do servizo de depilación.

 Análise das desviacións producidas nos tratamentos de depilación mecánica. Métodos de medida do grao de satisfacción da clientela.

 Resolución de queixas e reclamacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 CONTORNO DE TRABALLO PARA FOTODEPILACION 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental. SI

4.6.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 dunha cabina de procesos de fotodepilación.

CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA1.3 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.5 Identificáronse os métodos de fotodepilación permanente.

CA1.6 Determináronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de fotodepilación.

CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de fotodepilación.

CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en fotodepilación.

CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

CA1.10 Especificáronse as pautas que se deben seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregados en fotodepilación.

CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos.

CA1.12 Analizouse a normativa para fotodepilación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Cabina de fotodepilación: características, deseño, distribución, revestimentos, ambientación e ventilación.

 0Medidas de prevención de riscos nas técnicas de fotodepilación.

  Técnicas de hixiene postural en procesos de fotodepilación.

  Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos, os cosméticos e os utensilios empregados
nos procesos de fotodepilación.
  Actuación fronte a accidentes.

  Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

  Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre equipamentos de fotodepilación.
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Contidos

 Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do persoal como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

 Recepción da clientela e atención para o proceso de fotodepilación. Normas para a primeira cita.

 Xestión da documentación. Elaboración de documentos para o proceso da fotodepilación:

 Historial médico e estético. Fichas técnicas.

 Informes de derivación a diferentes profesionais.

 Modelo de consentimento informado.

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

N.º Título da UD Duración

7 IDENTIFICAR AS NECESIDADES DOS USUARIOS 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación, para o que interpreta a información obtida do exame estético e da
documentación auxiliar. SI

4.7.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 actitudes profesionais necesarias na recepción e na atención da clientela.

CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas

CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poden mellorar con técnicas de fotodepilación.

CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.

CA2.11 Informouse dos coidados previos e posteriores á fotodepilación.

CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por fototermólise selectiva segundo o fototipo cutáneo e as características pilosas.

CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na fotodepilación láser e por luz pulsada.

CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de fotodepilación.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación do tipo de peluxe segundo a zona anatómica, a profundidade, o grosor, a súa orientación, etc., e a súa adecuación ao proceso de fotodepilación.
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Contidos

 0Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas da clientela. Indicacións e
contraindicacións.
  Deseño de protocolos de depilación e fotodepilación láser e por luz pulsada.

  Coidados previos á fotodepilación.

 Análise das áreas pilosas e do tipo de peluxe previa ao proceso de fotodepilación.

 Identificación das alteracións que poden constituír unha contraindicación das técnicas de fotodepilación.

 Determinación de fototipos e fotoetnotipos de pel para a aplicación de técnicas de fotodepilación.

 Técnicas para a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

 Formalización do historial médico-estético e da ficha técnica.

 Información á persoa usuaria sobre o diagnóstico emitido e a proposta de tratamento.

 Formalización do consentimento informado.

 Aplicación das normas deontolóxicas que garantan a confidencialidade da clientela.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 REALIZAR TÉCNICAS DE FOTODEPILACIÓN 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia, e analizando os factores de risco. 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 Especificáronse as recomendacións previas e posteriores á execución de técnicas de depilación por fototermólise.

CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos de fotodepilación.

CA3.3 Determináronse os criterios de selección de cosméticos para a depilación, e para antes e despois desta.

CA3.4 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para a realización dos procesos de fotodepilación.

CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en fotodepilación.

CA3.6 Xustificouse o emprego dun documento de consentimento informado.

CA3.7 Establecéronse como requisitos previos á depilación o rasurado e a delimitación zonal.

CA3.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento.

CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na fotodepilación.

CA3.10 Seguíronse as pautas de información á persoa usuaria nos coidados posteriores á depilación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Recomendacións previas.

 Preparación do material e da cabina. Equipamentos de fotodepilación. Láser e luz pulsada: parámetros e dosimetría. Cosméticos a depilación, e para antes e despois desta: criterios de
selección e utilización.
 Preparación e acomodación da persoa usuaria.

 Técnicas previas á fototermólise selectiva: preparación da zona que se vaia tratar.

 Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia específica en función da técnica que se vaia aplicar.

 Coidados posdepilación.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 CONTROL DE CALIDADE EN FOTODEPILACION 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas. 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 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de fotodepilación

CA4.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.

CA4.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

CA4.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

CA4.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

CA4.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Parámetros que inflúen na calidade do servizo de fotodepilación.

 Análise das desviacións producidas nos tratamentos de fotodepilación.

 Métodos de medida do grao de satisfacción da clientela.

 Resolución de queixas e reclamacións.
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MINIMOS EXIXIBLES.

Serán todos os marcados  os marcados no apartado 4C da programación.

Para acadar una cualificación positiva deberán obter un 5 en cada un dos instrumentos de avaliación. Todo o alumnado formará parte dos modelos

sobre os que se traballarán os protocolos; agás os que teñan alguna patoloxía que o impida (xustificarase presentando  un informe do médico

especialista que contraindique ditas técnicas)  . En ningún caso deberán entorpecer o desenvolvemento normal das actividades propostas polo

profesor nin crear coa súa actitude un clima de  hostilidade entre os compañeiros. As faltas de asistencia xustificadas do alumno, non o eximirán da

obriga  de ter actualizados os contidos impartidos ata a data.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 Aspectos a valorar:

a)Probas obxectivas de tipo práctico incluidos os traballos realizados ó longo do curso, contarán un 60% (20% serán as practicas diarias, e un 40%

o exame práctico) da nota final (a nota mínima nestas probas para realizar a media co teórico será dun 5)

b)Exames teóricos, que suporá o 40% (a nota mínima nesta proba para realizar a media co práctico será dun 5).Farase mediante

    exámenes escritos que constarán dun mínimo de cinco cuestións e un máximo de 30; estas cuestións poderán estar referidas a conceptos

    teóricos, a resolución de problemas, ou ambos a vez. O valor de cada pregunta estará indicado no mesmo exame, sumando sempre un total de

10 puntos.

A nota final será  un 56% da UF Depilación mecánica e eléctrica e un 44% da UF Fotodepilación.

1- É obrigatorio que a/o alumna/o traia o seu material persoal e indumentaria axeitada, (incluido EPIS) indicado pola profesora ao inicio e ao longo

do curso.  De non cumprirse esto o alumnado afectado non poderá realizar as pácticas ou outros traballos de ser o caso, e será tido en conta para

a calificación en cada avaliación.

2-É obrigatorio que a/o alumna/o se preste como modelo para as/os compañeiras/os, así como o intercambio entre eles, que poderá indicar a

profesora segundo as necesidades das prácticas e da aprendizaxe . De non prestarse de modelo, ou intercambiarse entre eles de ser o caso,

terase en conta para a calificación, agás nos casos en que  esté debidamente xustificado a valoración da profesora. Neste caso deberá traer os

seus propios modelos para a realización das prácticas.

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

3-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.

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.

egundo 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.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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.Si se detecta que un alumno/a está copiando durante a realización dun exáme, automáticamente se lle retirará o exáme e a nota do mesmo será

un 0.

7.É deber do alumnado seguir as directrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe .

8:Se un alumno non se presenta a un exáme obterá como cualificación na mesma un 0, a non ser que esté debidamente xustificado dacordo ó N.

O.F. do centro.

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

Establecerase unha relación de actividades teórico-prácticas  para que o alumnado realice ao longo de todo o curso, e dado que é unha avaliación

contínua, reforzaranse aqueles contidos propios do módulo que presenten maior dificultade para poder acadar os  mínimos  exixibles. Realizaranse

probas ao longo do curso para poder facer un seguimento dos contidos mínimos. Nembargantes, establecerase un periodo de recuperación dende

a última avaliación ata finais de xuño para aqueles alumnos que non conseguiran superar todos os  mínimos exixibleas, no que se reforzarán os

contidos non superados. O remate, realizarase unha proba teórica e/ou práctica, na que se avaliarán os criterios da avaliacion minimos exixibles

cun valor do 40% para aqueles que se avalian coa  proba escrita e do 60% os que se avalian na taboa de observación. No caso de teren xa

superado algún contido, farase media coa nota anterior. Para desenvolver a parte practica  e imprescindible que o alumno traia o material e os

modelos necesarios para realizar as tarefas propostas polo profesor e que son as propias do módulo. Para facer a media con todos os criterios da

avaliacion minimos exixibles, o alumno tera que acadar como mínimo a metade da nota máxima establecida en cada un deles.

A nota final será  un 56% da UF Depilación mecánica e eléctrica e un 44% da UF Fotodepilación.

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 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)

O alumnado perderá o dereito á avaliación continua cando o número de faltas inxustificadas sexa do 10% das horas totales do módulo.

Para xustificar as faltas serán necesarios xustificantes oficiais por escrito únicamente.

Realizarase unha proba tanto escrita como práctica dos contidos mínimos expostos nas unidades descritas, cunha duración máxima de 4 horas. A

proba práctica puntuará o 60% e a escrita un 40%.  A nota mínima dos exames (tanto escritos coma prácticos ) para superar a avaliación será de

de un 5 en cada un deles.
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O alumno deberá traer os modelos que considere oportunos e o equipo necesario (incluido EPIS) para poder facer a proba que se lle propoña,

acorde cos contidos do módulo. 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 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

A nota final será  un 56% da UF Depilación mecánica e eléctrica e un 44% da UF Fotodepilación.

Para aprobar o módulo o alumno/a terá que ter un 5 como nota mínima na parte teórica

Para aprobar o módulo o alumno/a terá que ter un 5 como nota mínima na parte práctica

No caso de aprobar a avaliación a nota virá dada nun 40% pola nota teórica e nun 60% pola práctica. Unha vez calculada, se as décimas superan

o 5 porase a nota enteira seguinte (exemplo un 7,6 será un 8 na avaliación).

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

es-tablecido 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 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.

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 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

O Departamento de Imaxe Persoal ten programada unha reunión mensual para controlar que as programacións dos distintos módulos cumpran os

obxectivos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

características, situación e a formación previa de cada alumno/a, así como as súas capacidades, polo tanto sirve de diagnóstico de partida para o
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equipo docente, permitindo adoptar medidas de  reforzo educativo ou de flexibilización modular, en ningún caso permitiranse adaptacións

curriculares significativas.Así mesmo deberá servir para orientar  e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Neste módulo o procedemento para obter datos para avaliación inicial é o seguinte:

-por medio dunha presentación oral onde se expoñen os seus datos persoais e académicos, que se fai no grupo o primeiro día de clase.

-por medio das fichas do alumnado que se cobren e se rexistran no caderno do profesor .

-por medio dunha proba oral ou escrita que se fará a principios de curso para ver os coñecementos previos dos alumnos sobre o contido do

módulo.

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

Debido a diversidade de alumnado que accede aos ciclos formativos, traballaremos os  contidos de distintas formas, segundo as necesidades do

momento e do grupo .

Se hai algún alumno que o necesite estableceranse exercios e prácticas de reforzo.

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

Educación en valores

As nosas conductas son a manifestación dos nosos valores, de aí a importancia de comezar desde moi temprana idade a educar en valores.  Pero

para formar bos profesionais, que saiban convivir, compartir, colaborar é indispensable formar ó mesmo tempo adultos responsables, respetuosos,

honestos, humildes, tolerantes, felices, etc  polo que se incidirá neste tema ó longo do curso.

Sobre os conflictos que vaian surxindo ó longo do curso se irá facendo unha reflexión e buscando as solucións más adecuadas.

. Mediante a técnica  simular na aula situacións nas que os alumnos teñan que reflexionar, valorar, argumentar e tomar decisións sobre a

aplicación dos criterios de actuación que favorezan trocos responsábeis e comportamentos de respecto, honestidade e xustiza no posto de

traballo.

. Resolver dilemas morais que pechen conflitos éticos de solidariedade e xustiza nun contexto laboral, buscado posicionarse a través de

criterios de argumentación claros e precisos.

. Análise das propias pautas de actuación ante situacións de traballo en grupo nas que a colaboración determina o éxito ou o fracaso.

. Desenvolver exercicios de cooperación nos que sexa necesario un compromiso para levar adiante un proxecto.

Trataranse os seguintes temas transversais:

- Educación para a paz

- Educación moral e cívica

- Educación para a salud

- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se farán as actividades programadas polo departamento de Imaxe Persoal.

10.Outros apartados

10.1) Traballos a realizar

O NÚMERO DE ALUMNOS VAI CONDICIONAR O NÚMERO DE TRABALLOS ESIXIBLES O QUE SE IRÁ CONCRETANDO NO SEGUIMENTO

DESTA PROGRAMACIÓN

10.2) COVID 19

Debido a situación sanitaria COVID19e en caso de cofinamento, a programación deste módulo poderá ter algún tipo de variación en canto ao

desenrolo total da mesma, posto que pola aplicación do protocolo COVID (grupos burbulla, proceso de hixiene...) é posible que non se poidan

impartir tódolos RA. , na súa totalidade. Non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro, webex, moodle, correo electrónico

etc. adaptándonos as situacións que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistencia preventivas individuais...)

Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/os 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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión 52020/2021 10487

MP0748_22 Drenaxe estética 52020/2021 6857

MP0748_12 Técnicas por presión 52020/2021 3630

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

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA ESCUDERO ESTÉVEZ

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

Na comunidade galega temos unha gran demanda de coidados da imaxe persoal polo que é moi importante a preparación en técnicas manuais

estéticas, como a drenaxe estética. Ésta é unha técnica de masaxe específica para determinadas alteracións e moi recomendada pola medicina

estética nos coidados pre e post-operatorios.

As técnicas por presión, coma as masaxes orientais e a reflexoterapia, están a ofertarse cada vez mais nos centros de estética na comunidade

Galega polo que tamén teñen un peso especifíco na cualificación 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 Estudar diferentes procedementos de técnicas de masaxes por presiónEstudo de diferentes
procedementos de
técnicas por presión

4 5

2 Realizar a análise estética para valorar a técnica de aplicación mais axeitada a persoa e as suas
circunstancias. Organizar o espazo de traballo

Realización da análise
estética na masaxe de
técnicas por presión.
Organización do
espazo de traballo

3 5

3 Executar técnicas de masaxe por presión tendo en conta as caracteristicas das persoas e as fases do procesoExecución de técnicas
de masaxe por presión

26 25

4 Evaluar se os resultdos dos procesos son optimos e de non ser así propoñer outras alternati-vasControl de resultados
nos procesos de
técnicas por presión

3 5

5 Estudar o sistema linfático.Estudo do Sistema
Linfático. Direccions
da linfa. Indicacións.
Contraindicacións.
Precaucións.

7 10

6 Realizar analise estética na drenaxe linfáticaRealización da analise
estética na drenaxe
linfática. Organización
do espazo de traballo

4 5

7 Executar as técnicas de drenaxe.Execución de técnicas
de drenaxe linfática

55 40

8 Evaluar os resultados nos procesos de drenaxe.Control de resultados
nos procesos na
drenaxe linfática

2 5

- 3 -



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 Estudo de diferentes procedementos de técnicas por presión 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos e os puntos de aplicación das técnicas por presión. 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 Determináronse os efectos das técnicas por presión sobre os meridianos.

CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da masaxe por presión.

CA1.4 Estableceuse o método de localización dos puntos corporais de enerxía e zonas reflexas.

CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos e das técnicas por presión.

CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Masaxes por presión: Clasificación, principios, semellanzas e diferenzas. Puntos de enerxía e zonas reflexas. Métodos de localización e exploración das canles e dos puntos enerxéticos:
localización dos puntos de enerxía; liñas enerxéticas ou meridianos e órganos que lle afectan. Métodos de localización e exploración das zonas reflexas. Efectos, indicacións e
 Masaxes e técnicas orientais.

 Deseño e elaboración de procedementos de traballo en técnicas por presión.
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Realización da análise estética na masaxe de técnicas por presión. Organización do espazo de traballo 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos. SI

RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos procesos de técnicas por
presión. 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 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnóstico facial e corporal.

CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de técnicas por presión.

CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

CA3.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans axeitadas para realizar a técnica.

CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe por presión.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estudo estético no proceso de técnicas por presión: Aplicación de métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de técnicas por presión. Identificación da zona que cumpra tratar:
identificación de alteracións estéticas ou patolóxicas que inflúen en masaxe de técnicas por presión.
 Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

 Formalización de documentación técnica.

 Adecuación da cabina de masaxe para técnicas por presión: características básicas da cabina de masaxe. Hixiene e mantemento.

 Preparación do persoal: imaxe persoal. Técnicas de concentración e relaxación. Preparación das mans. Hixiene postural.

 Normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros de traballo e superiores.

 Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas das persoas usuarias.

 Recepción e atención telefónica.

 Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Execución de técnicas de masaxe por presión 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas de masaxe por presión e xustifica a selección das manobras e dos parámetros de aplicación. 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 Determinouse a zona de inicio da masaxe por presión.

CA4.2 Identificouse a zona reflexa específica que cumpra manipular tras a análise.

CA4.3 Xustificouse a elección da técnica de presión, en función da zona que se vaia tratar e dos seus efectos.

CA4.4 Estableceuse a secuencia das manobras.

CA4.5 Especificáronse as pautas en tratamentos de reflexoloxía podal.

CA4.6 Relacionouse o soporte de acomodación coa técnica oriental e a zona en que se vaia aplicar.

CA4.7 Seleccionáronse os parámetros de aplicación de manobras en función da técnica.

CA4.8 Valorouse a necesidade de coordinar a presión, o movemento corporal e a respiración.

CA4.9 Especificáronse as pautas na masaxe oriental.

CA4.10 Aplicáronse as técnicas seguindo xustificadamente a orde establecida.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Realización de masaxes en zonas reflexas. Manobras: características xerais, tipos e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de presións: dirección, intensidade, xeito, tempo,
posicións (dos dedos, das mans e dos antebrazos) e dirección das liñas. Organización da execución. Determinación da zona de inicio. Determinación e localización da zona reflexa específica
 Reflexoloxía podal nos procedementos estéticos. División zonal do pé. Efectos das técnicas de masaxe reflexa sobre diversos órganos, aparellos e sistemas, inmediatos e retardados.
Execución da técnica de reflexoloxía podal segundo pautas da masaxe reflexa por presión.
 Realización de técnicas de masaxes orientais. Acomodación. Exploración da zona mediante a observación de puntos clave. Selección das técnicas respiratorias para antes da masaxe e
durante esta. Manobras: características xerais e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de presións: dirección, intensidade, tensión, ritmo, tempo e dirección das liñas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Control de resultados nos procesos de técnicas por presión 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Controla os resultados nos procesos de técnicas por presión, utilizando parámetros establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos e nas técnicas por presión.

CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión.

CA5.6 Determinouse o tratamento posterior ás técnicas por presión.

CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Parámetros que definen a calidade dos procesos de técnicas por presión: satisfacción da clientela, avaliación e control de calidade, e cuestionarios de contraste.

 Desviacións na prestación dos servizos de técnicas por presión.

 Resolución de queixas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estudo do Sistema Linfático. Direccions da linfa. Indicacións. Contraindicacións. Precaucións. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos da drenaxe estética SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Determináronse os efectos da drenaxe estética sobre diversos órganos, aparellos e sistemas.

CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da drenaxe estética manual

CA1.4 Recoñeceuse o percorrido e a dirección da linfa e os seus lugares de drenaxe.

CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos de drenaxe estética.

CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Drenaxe estética. Liñas divisorias e cuadrantes linfáticos. Efectos da drenaxe linfática estética sobre os órganos, os aparellos e os sistemas. Indicacións e contraindicacións relativas e
absolutas da drenaxe estética.
 Deseño e elaboración de procedementos de traballo na drenaxe estética
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Realización da analise estética na drenaxe linfática. Organización do espazo de traballo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos. SI

RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos procesos de masaxe de
drenaxe linfática manual (DLM). SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnostico facial e corporal.

CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de drenaxe linfática manual.

CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

CA3.3 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois deste.

CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans adecuadas para realizar a técnica.

CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe de drenaxe linfática manual.
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Criterios de avaliación

CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Diagnostico estético nos procesos de masaxe de drenaxe linfática manual. Aplicación de métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de drenaxe linfática manual.  Identificación da
zona que se vaia tratar: identificación de alteracións estéticas ou patolóxicas que inflúen na masaxe de drenaxe linfática manual.
 Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

 Formalización de documentación técnica.

 Adecuación da cabina de masaxe de drenaxe linfática: características básicas da cabina; hixiene e mantemento.

 Preparación do persoal: imaxe persoal; técnicas de concentración e relaxación; preparación das mans; hixiene postural.

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros de traballo e superiores.

 Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas da persoa usuaria.

 Recepción e atención telefónica.

 Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Execución de técnicas de drenaxe linfática 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza drenaxe linfática manual logo de identificar a zona, aplicando o protocolo establecido. 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 Describíronse as bases fundamentais da drenaxe linfática manual e das pautas de aplicación.

CA4.2 Identificáronse as características xerais das manobras.

CA4.3 Identificáronse as manobras xerais da drenaxe linfática manual.

CA4.4 Establecéronse os parámetros de realización.

CA4.5 Determináronse os erros máis frecuentes na realización.

CA4.6 Seleccionouse o tipo de manobra de drenaxe segundo o mapa anatómico que se vaia tratar.

CA4.7 Identificáronse zonas corporais que requiran precaución.

CA4.8 Aplicouse a drenaxe seguindo xustificadamente a orde zonal establecida.

CA4.9 Seguíronse as medidas de precaución na aplicación.

CA4.10 Seguíronse as pautas establecidas na realización de técnicas de drenaxe estética.

CA4.11 Relacionouse a DLM estética, cos tratamentos de colaboración médico-estética.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Bases da técnica. Pautas de aplicación.

 Manobras: características xerais, tipos e criterios de selección.

 Parámetros das manobras de DLM. Criterios de selección.

 Organización da execución. Zonas de tratamentos previos de cada parte do corpo en DLM. Manobras preparatorias e zonais de DLM. Procedemento e secuencia zonal da DLM. Medidas de
precaución na aplicación.
 Asesoramento posterior á masaxe.

 Aplicación de técnicas de drenaxe linfática para tratamentos estéticos posmedicina e cirurxía estética: indicacións, contraindicacións e precaucións.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Control de resultados nos procesos na drenaxe linfática 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Controla os resultados nos procesos de drenaxe estética manual, utilizando parámetros establecidos. 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 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de drenaxe estética manual.

CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

CA5.6 Determinouse o tratamento posterior á drenaxe estética.

CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Parámetros que definen a calidade dos procesos de drenaxe estética manual e a satisfacción da clientela: avaliación e control de calidade, e cuestionarios de contraste.

 Desviacións na prestación dos servizos de drenaxe estética

 Resolución de queixas.
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MINIMOS ESIXIBLES

1. Realización dunha DLM completa nun tempo máximo de 90 minutos sobre modelo real, seguindo o protocolo, empregando o material e

cosméticos axeitados e cumprindo as normas de

    seguridade e hixiene establecidas e adoptando unha posición anatómica correcta.

 2.Realización de un tratamento de reflexoloxía seguindo as pautas indicadas, nun caso a expor pola profesora.

 3.Realización de un tratamento de shiatsu seguindo as pautas indicadas, nun caso a expor pola profesora.

A nota mínima en todas as probas, exames e exercicios (tanto teóricos como prácticos) para superar a avaliación será dun 5.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Aspectos a valorar:

a) Probas obxectivas de tipo práctico que contarán un 30% da nota final (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5).

b) Exames teóricos, que suporá o 20% (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5).

c) Traballos e exposicións  en grupo realizados ó longo do curso, 10% da nota.

d) Caderno de exercicios,láminas de debuxo, 10% da nota.

e) Observación directa e rexistro de datos, 30 % da nota.

Para ter en conta estos mínimos, a asistencia á clase será indispensable ante a dificultade de valorar ao alumno nas probas prácticas.

A nota resultará de:

  1º -Media ponderada dos apartados: a*0.3+b*0.2 +e*0.1 +c*0.1 +d*0.3= X

  2º - X= nota de cada UF

A nota final resultará de :

  - 40% da nota da UF de Técnicas por presión

  - 60% da nota da UF de Drenaxe Linfática Manual

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

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

-Realización dunha DLM, reflexoloxía, shiatsu inicial do alumno sobre modelo real para explicar, in situ, as correccións que o alumno debe

recuperar.

-Realización de DLM,reflexoloxía, shiatsu sobre modelos reais.

-Proba final práctica dunha DLM sobre modelo real para valorar as partes non superadas.

-Proba final práctica de reflexoloxía, shiatsu sobre modelos reais.

Segundo a parte que teña pendente de recuperar o alumno realizará a7as  proba/s pertinentes

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

Os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua serán calificados nunca proba única que constará de:

Un exame teórico que contará un 40% da nota.

Un exame práctico que contará un 60% da nota, no que se realizarán correctamente:

1.Unha drenaxe completa en 90 minutos

2.Unha reflexoloxia podal en 40 minutos

3.Unha masaxe oriental en 60 minutos.

Para aprobar será necesario acadar un mínimo de 5 puntos en cada exame.

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

Tódolos meses realizarase un informe das actividades desenvolvidas, expondo as dificultades atopadas, e, se é o caso, os motivos polos que non

se cumpriu a programación.

Realizarase a coordinación do ciclo aproveitando as reunións mensuais do departamento.

A avaliacion da propia practica docente permítenos reflexionar sobre o que se fai e correxir erros.

Terase en conta:

Obxetivos e contidos.

Criterios de avaliación.

Metodoloxía.

Aspectos transversais.

Criterios de selección de materiais curriculares e recursos didácticos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante a avaliación inicial comprobaranse os conocimientos previos do alumnado e tódolos aspectos que podan ser de interese: experiencia

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

previa, dificultades de aprendeizaxe, etc.

O profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán 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 profesorado correspondente anotará e terá en conta as características de cada alumno.

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

Dentro do grupo pode haber alumnado que non acade os mínimos esixibles nas actividades, en este caso plantexarase:

Unha actividade máis sinxela cunha metodoloxía distinta e máis secuenciada, para que aquel alumno que non acade os mínimos sexa capaz de

chegar por outro camiño ós fins propostos.

Seguimentos máis de preto por parte da profesora ao alumnado con dificultades para acadar os obxectivos plantexados

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais deben impregnar todo o proceso educativo dos ciclos formativos. Partimos dunha tarefa educativa que non só faga boas e

bos profesionais, senón persoas con criterios, con análise e visión crítica. Fomentar o respeto, tolerancia, liberdade e igualdade entre as persoas.

É importante promover no alumnado pautas de conductas saudables, a valoración da propia imaxe como parte da personalidade e potenciar e

mellorar a autoestima e o autoconcepto.

TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS

Educación moral e cívica:

- Elaborar de forma autónoma e racional, a través do diálogo cos outros, de principios xerais de valores que axuden a xulgar criticamente a

realidade.

- Conseguir que os/as xovens fagan seus todos os tipos de comportamento coherente cos principios e normas construídas.

- Lograr que adquiran normas e valores democráticos e xustos.

Educación para a paz:

- Fomentar os valores de solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo.

- Desenvolver a autonomía e autoafirmación individual.

- Introducir a reflexión sobre distintas formas de violencia.

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos:

- Rexeito das desigualdades e discriminacións derivadas da pertenza a un sexo.

- Posibilidade de identificar situacións nas que se produce este tipo de discriminación e de analizar as súas causas.

- Adquisición de formas de comportamento acordes con estes principios.

Educación ambiental:

- Respectar o entorno físico e natural.

- Comprender as actividades humanas e a súa repercusión na natureza.

Educación do consumidor:

- Rexeito ó consumismo e a degradación do medio ambiente.

- Responsabilidade do alumnado como consumidores.

- Desenvolver actitudes críticas fronte ó consumo irresponsable.

- Fomentar o consumo responsable.

Educación para a saúde:

- Desenvolver a capacidade do alumnado para vivir en equilibrio co seu entorno físico, biolóxico e sociocultural.

- Coñecer o seu propio corpo e as formas de mellorar o seu funcionamento.
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- Reflexionar sobre as sustancias que perxudican o organismo e adquirir hábitos de saúde axeitados.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 As determinadas pola profesora e o departamento que serán reflexadas na memoria final de curso

10.Outros apartados

10.1) Contidos extraordinarios

A causa da situación vivida durante o curso 2019/2020 durante o terceiro trimestre, no curso de 1º de CSE no módulo de Masaxe estética,  non se

poideron impartir tódolos RA parcial ou completamente. Resolto o reparto dos distintos RA en diferentes módulos de 2º curso de CSE, os RA que

completan a programación de Drenaxe linfática manual son:

   1. RA5- Aplica técnicas respiratorias asociadas á masaxe estética, mobilizacións e estiradas pasivas, diferenciando os xeitos de realización e os

efectos conseguidos

                CA5.5 Relacionouse a posición das mans coas estiradas e as mobilizacións.

                CA5.6 Especificáronse, na aplicación destas técnicas, as posicións da clientela e do persoal profesional

   2. RA7- Supervisa a calidade do servizo de masaxe estética e propón medidas que reduzan as desviacións producidas

                 CA7.3 Propuxeronse medidas para mellorar o servico e o resultado obtido

                 CA7.5 Elaboráronse cuestionarios para avaliar o grao de satisfección da clientela

                 CA7.6 Elaborouse un protocolo de actuación para atender as reclamacións presentadas pola clentela

10.2) Exposición da programación

A programación estará exposta na aula taller TS- 01

10.3) Material

O material de estudo será aportado pola profesora e recopilado polo alunmado seguindo as instruccións da profesora.

A profesora subirá á aula virtual do IES, dentro do curso de Drenaxe linfático manual os documentos necesarios así como as actividades para o

desenvolvemento da programación

10.4) Observacións

Debido a situación sanitaria COVID-19, a programacións deste módulo pode sufrir variacións  no que respecta ao desenrolo total da mesma.

Dado a obriga da aplicación do protocolo COVID-19 ( proceso de hixiene e aplicación da normativa COVID-19) e posible que non se consiga

impartir tódolos RA, na súa totalidade.

Sumado a esto debo impartir os RA:

RA5: CA 5.5, CA5.6
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RA7: CA7.3, CA7.5, CA7.6

do Módulo de Masaxe estético de 1º CSE do curso 2019/2020, dificultando aínda máis o desenvolvemento da programación ao 100%

10.5) COVID-19

En caso necesario, 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 os canais de comunicación

extraordinarios creado para o módulo de D.L.M:

  Webex, grupo de Whatsapp, correo de gmail, hangouts ou aqueles que sexan creados para tal fin.

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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0756 Empresa e iniciativa emprendedora 32020/2021 6353

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

O Módulo EIE contribuirá a que o alumnado poda recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para

crear e xestionar unha pequena empresa, e teña  iniciativa emprendedora na súa actividade profesional con sentido da responsabilidade social.

Este módulo contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á

asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

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.

x) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

E contribúe a alcanzar  as seguintes competencias do ciclo formativo:

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

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

s) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional con sentido

da responsabilidade social.
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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 Análise das cualidades dun emprendedor, da motivación para emprender e da idea innovadora como punto de
partida para a creación dunha empresa.

Iniciativa
emprendedora

4 5

2 Estudo da empresa, do contorno xeral e específico e da responsabilidade social, e plasmación nun plan de
empresa.

A empresa e o seu
contorno

7 19

3 Identificación das formas xurídicas de empresa e dos trámites necesarios para a súa posta en marcha, e
concreción nun plan de empresa.

Creación e posta en
marcha dunha
empresa

16 19

4 studo da organización dos recursos materiais e persoais da empresa, das estratexias de marketing, e
plasmación nun plan de empresa.

Planificación e
organización dunha
empresa

6 19

5 Análise da viabilidade económica e financeira dunha empresa, e concreción nun plan de empresa.Xestión financeira 15 19

6 Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa actividade da empresa, e identificación das
obrigas fiscais.14

Xestión administrativa 15 19
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciativa emprendedora 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. 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 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de coidados da imaxe persoal.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de estética integral e o benestar, que ha servir de punto de partida para a elaboración do
proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de estética integral e benestar (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de coidados da imaxe persoal.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de estética integral e benestar.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de estética integral e benestar en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa estética integral e o benestar, e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas,
así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de estética integral e benestar, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de estética integral e benestar: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de estética integral e benestar: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Creación e posta en marcha dunha empresa 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 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 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de coidados da imaxe persoal.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de estética integral e benestar tendo en conta a súa localización.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de estética integral e benestar.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Planificación e organización dunha empresa 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de estética integral e benestar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia
dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión financeira 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de coidados da imaxe persoal.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión administrativa 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa estética integral e
o benestar, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de estética integral e benestar, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de estética integral e benestar: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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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 2  avaliacións (primeiro e segundo 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) 70%: 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) 30% : Plan de empresa. 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.

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

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Estarán baseados en esquemas e gráficos e non copias textuais de libros de texto ou outros documentos (ej. páxinas Web...) O plaxio, copias e

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.

Non será posible aprobao módulo se non se entrega o Plan de Empresa e éste ten unha valoración positiva do profesor.

NOTA FINAL DO MÓDULO Será a media das duas 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

Para os/as alumnos/as que non acaden os  resultados de aprendizaxe sinalados na presente programación, farase un exame final, que constará

de preguntas teóricas e casos prácticos relativos ao contidos impartidos en todas as unidades didácticas, debendo cada alumno/a respostar

unicamente ás que corresponden as partes non superadas, e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.

Para os alumnos que non accedan á FCT e non teñan superado o módulo, desenvolveranse sesións de recuperación, nas que se realizarán

actividades teóricas e prácticas, e se resolverán as dúbidas dos/as alumnos/as. Durante o período de recuperación realizarase unha ou varias

probas escritas, sempre que as actividades programadas e realizadas polos/as alumnos/as non fosen suficientes para comprobar que se

alcanzaron os resultados de aprendizaxe especificados na programación deste módulo. Igualmente, se revisará e entregará, no seu caso, o plan
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de empresa.

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

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levarase a cabo unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de

preguntas teóricas e casos prácticos. Igualmente, esixiráselle a presentación do plan de empresa, co contido e estructura similar ao que tiveron

que presentar os seus compañeiros ao longo do curso.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.

Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto ós contidos que integran o módulo AXPE.  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais.

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

- o fomento do espíritu emprendedor.

- O traballo en equipo, ao elaborar deste xeito o plan de empresa, a eo realizar tamén en equipo moitas das actividades programadas.

- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.

Fomento do hábito de lectura en colaboración coa biblioteca para promover que o alumnado lea e analice textos relacionados co mundo da
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empresa.

rataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

- Educación para a paz.

- Educación para a saúde.

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) RESULTADOS DE APRENDIZAXE NON ACADADOS O CURSO PASADO

RESULTADOS DE APRENDIZAXE DO MÓDULO DE FOL NON ACADADOS E QUE SE DECIDIRON INTEGRAR NO MÓDULO DE EIE

A disposición normativa do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, establece que:

¿Os centros docentes establecerán o procedemento que se considere máis axeitado, para que o alumnado do réxime de ordinario poida adquirir

os resultados de aprendizaxe esenciais, que non puideron desenvolverse no curso 2019/2020 debido ás circunstancias excepcionais derivadas do

covid-19.¿

Para dar cumprimento establécese o seguinte:

- Equipos de traballo: Unha parte do módulo de EIE consistirá na elaboración dun plan de empresa. Decidimos facer grupos de alumnos para a súa

elaboración. Con isto, pretendemos acadar os resultados de aprendizaxe parcialente pendentes do curso pasado, posto que se avaliará e calificará

a capacidade de traballo en equipo dos membros do grupo.

- Orientación laboral: farase unha xornada de orientación laboral que versará sobre o proceso de búsqueda de emprego.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE DO MÓDULO DE FOL NON ACADADOS POLO ALUMNO/A, PERO QUE SÍ FORON TRATADOS NA AULA

Diseñaranse actividades de recuperación atendendo aos informes individualizados elaborados polo profesorado correspondente.

10.2) 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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0745 Estética hidrotermal 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA OBDULIA CASARES GUZMÁN

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

Este módulo profesional contén a formación de soporte necesaria para desempeñar as funcións de aplicación de tratamentos hidrotermais nun

balneario, centro de talasoterapia ou centro spa.

A formación do módulo contribúe a lograr os obxectivos xerais d), e), f), q) e r) do ciclo formativo e as competencias f), ñ), o), p) e r).

O IES 12 de Outubro sitúase en Ourense cidade, acollendo alumnado non só da propia cidade senón de concellos limítrofes. Nesta área existen

diversos centros hidrotermais que manteñen relacións co centro a través da FCT, o que permite coñecer as súas necesidades e adaptar o currículo

a estas.

Esta programación adáptase, polo tanto, para poder atender a esas necesidades do sector produtivo, establecendo conexións coa realidade da

contorna do centro, tal e como se reflicte no Proxecto Educativo de Centro.
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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 Estudo dos tipos de centros hidrotermaisORGANIZACIÓN DOS
CENTROS
HIDROTERMAIS

8 10

2 Estudo das bases científicas da hidroterapia, da hidroloxía médica e da talasoterapiaCARACTERIZACIÓN
DOS RECURSOS
HÍDRICOS

28 15

3 Estudo das bases do diagnóstico: alteración, equipos, metodoloxíaDIAGNÓSTICO
ESTÉTICO
APLICADO ÓS
TRATAMENTOS
HIDROTERMAIS

18 12

4 Práctica das diferentes técnicas hidrotermais.TÉCNICAS
HIDROTERMAIS

30 13

5 Estudo da composición, usos e modos de aplicación dos cosméticos hidrotermais.COSMÉTICA
HIDROTERMAL

20 12

6 Deseño e aplicación de protocolos de tratamentos hidrotermaisPROTOCOLOS DE
TRATAMENTOS
HIDROTERMAIS

35 17

7 Estudo das medidas de hixiene e prevención de riscos laboraisPROTOCOLOS DE
SEGURIDADE E
HIXIENE

4 11

8 Estudo dos métodos para avalia-la calidade do servizoCALIDADE DO
SERVIZO

4 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 ORGANIZACIÓN DOS CENTROS HIDROTERMAIS 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica a organización do traballo coordinando o desenvolvemento das actividades e a prestación de servizos nos establecementos hidrotermais. 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 Caracterizáronse e clasificáronse os centros de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA1.2 Relacionouse o organigrama dos establecementos de hidroterapia e/ou termais coas funcións do persoal.

CA1.3 Analizáronse as instalacións e os recursos técnicos e profesionais.

CA1.4 Elaboráronse propostas para o deseño e a distribución das instalacións para mellorar o traballo e ofrecer un espazo de benestar.

CA1.5 Organizouse a axenda de traballo a través da coordinación dos recursos materiais e persoais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Centros de aplicación de técnicas hidroestéticas: balnearios, centros de talasoterapia e establecementos de spa.

 Instalacións xerais dos establecementos hidrotermais: instalacións profesionais e complementarias. Deseño e distribución das instalacións e recursos técnicos.

 Recursos profesionais dos centros hidrotermais: organigrama do centro; formación e funcións do persoal de centros hidrotermais; organización e distribución do traballo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CARACTERIZACIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os recursos hídricos, para o que analiza os seus mecanismos de acción, e emprégaos como fonte de saúde e benestar. 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 Xustificouse o emprego da auga con fins curativos ao longo da historia.

CA2.2 Establecéronse os conceptos xerais do termalismo.

CA2.3 Identificouse a estrutura da auga, as propiedades e os seus mecanismos de acción.

CA2.4 Relacionouse o mecanismo de acción e as indicacións das augas mineromedicinais coa súa composición química.

CA2.5 Identificáronse as propiedades e as características dos tipos da auga utilizada nos centros hidrotermais: mineromedicinal, de mar e común.

CA2.6 Clasificáronse as augas mineromedicinais en función da temperatura, o residuo seco, a mineralización e a composición.

CA2.7 Identificáronse as accións e os efectos das augas mineromedicinais sobre o organismo, e describíronse as características da cura termal.

CA2.8 Identificáronse as vías de aplicación interna da auga mineromedicinal.

CA2.9 Especificáronse as características da auga do mar, a súa composición, as súas accións e as súas indicacións.

CA2.10 Identificáronse os efectos da auga de mar e a talasoterapia sobre o organismo, e describíronse as características dunha cura mariña.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Auga como fonte de saúde e benestar. Historia do termalismo e da hidroterapia. Actualidade do sector termal, aplicacións en estética. Termalismo e talasoterapia: conceptos xerais.

 A auga: estrutura e propiedades. Hidroxeoloxía: ciclo da auga. Mecanismos de acción da auga: mecanismos hidroterápicos. Tipos de augas.

 A auga mineromedicinal. Composición e clasificación. Mecanismos de acción: mecanismos crenoterápicos; indicacións en función da súa composición. Xeitos de aplicación interna. Cura
balnearia. Crise termal.
 Auga de mar: Composición e características. Mecanismo de acción. Aplicacións en estética e benestar.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 DIAGNÓSTICO ESTÉTICO APLICADO ÓS TRATAMENTOS HIDROTERMAIS 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica as necesidades estéticas da persoa usuaria, para o que realiza a análise previa e utiliza os informes 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 Valorouse a importancia da realización dun exame estético previo.

CA3.2 Especificáronse as indicacións e as alteracións estéticas que poidan mellorar con tratamentos de estética hidrotermal.

CA3.3 Interpretouse o informe e as instrucións médicas.

CA3.4 Identificáronse as contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

CA3.5 Preparáronse as instalacións, os materiais e os equipamentos necesarios.

CA3.6 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria sobre o resultado emitido da análise e o tratamento aconsellado.

CA3.8 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA3.9 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Importancia da análise en tratamentos hidrotermais.

 Recoñecemento das indicacións e das alteracións estéticas de interese na aplicación de técnicas hidrotermais. Contraindicacións.

 Execución práctica do diagnóstico estético: Metodoloxía para o diagnóstico. Técnicas de aplicación de equipamentos e medios. Formalización do consentimento informado e de informes de
derivación a diferentes profesionais. Elaboración de documentos para a detección de necesidades das persoas usuarias. Interpretación de informes ou prescricións médicas. Aplicación de
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 TÉCNICAS HIDROTERMAIS 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Selecciona as técnicas hidrotermais, para o que analiza os efectos da aplicación da auga sobre o corpo. 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 Caracterizáronse as técnicas de aplicación vía oral e vía respiratoria.

CA4.2 Caracterizáronse as técnicas de balneación de aplicación individual e colectiva, con presión e sen ela.

CA4.3 Sinaláronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións absolutas e relativas das técnicas de balneación.

CA4.4 Determinouse o mecanismo de acción e os parámetros de aplicación.

CA4.5 Relacionáronse os efectos das aplicacións hidroterápicas parciais coas indicacións e o modo de emprego.

CA4.6 Diferenciáronse as características da sauna, as termas e o baño de vapor.

CA4.7 Identificáronse os efectos, as indicacións, as precaucións e as contraindicacións das técnicas de antroterapia.

CA4.8 Estableceuse a secuencia das técnicas de hidroterapia empregadas nos circuítos termais.

CA4.9 Identificáronse as técnicas empregadas en talasoterapia e as asociadas a ela.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións vía oral e vía respiratoria: aspectos básicos. Técnicas.

 Técnicas de balneación. Tipos: baños; baños con aditivos; baños con mobilización da auga. Mecanismo de acción, efectos, indicacións, precaucións e contraindicacións. Instalacións
colectivas para o baño.
 Técnicas de aplicación de auga con presión: Tipos: duchas, chorros a presión e técnicas combinadas. Mecanismo de acción, efectos, indicacións, precaucións e contraindicacións.
Instalacións colectivas con presión.
 Aplicacións hidroterápicas parciais: Tipos: ablucións e afusións; envolturas, compresas e fomentos; baños parciais; cura de Kneipp. Mecanismo de acción, efectos, indicacións, precaucións e
contraindicacións. Aplicacións en estética.
 Antroterapia: Tipos: estufa seca ou sauna, termas e estufa ou baño de vapor. Mecanismo de acción, efectos, indicacións, precaucións e contraindicacións.

 Combinación de técnicas de hidroterapia: circuítos termais.

 Talasoterapia e técnicas asociadas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 COSMÉTICA HIDROTERMAL 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Selecciona os cosméticos termais e a súa técnica de aplicación, para o que analiza os seus efectos e as súas precaucións. 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 Especificáronse os compoñentes, as propiedades, as accións e os efectos dos cosméticos termais.

CA5.2 Identificáronse os modos de aplicación para cada cosmético termal.

CA5.3 Establecéronse as indicacións, as precaucións e as contraindicacións.

CA5.4 Clasificáronse as arxilas en función da súa cor e da súa composición.

CA5.5 Esquematizáronse os tipos de peloides seguindo a súa clasificación internacional.

CA5.6 Determináronse as diferenzas entre parafinas, paralamas e peloides.

CA5.7 Identificáronse os ingredientes activos das algas e outros produtos naturais, mariños, vexetais, etc., como compoñentes dos cosméticos termais.

CA5.8 Especificáronse as accións cosméticas, as precaucións e os xeitos de aplicación dos aceites esenciais.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Clasificación, concepto, características, composición, propiedades, efectos, accións, indicacións e contraindicacións: Arxilas e peloides; parafinas e paralamas. Augas termais; cosméticos
derivados de augas termais. Cosméticos derivados de produtos naturais (viño, cacao, oliveira, etc). Algoterapia e produtos mariños (plancto, cartilaxe de peixes, ovas, ADN mariño, po de
 Técnicas de aplicación: precaucións.

 Aromaterapia: concepto. Aceites esenciais: características. Composición, obtención, vías de penetración, efectos, xeito de aplicación, precaucións e accións cosméticas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS HIDROTERMAIS 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica técnicas hidroestéticas e cosméticos termais, seguindo un protocolo de execución previamente deseñado. 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 Establecéronse os protocolos de actuación en programas de tratamentos hidrotermais estándar.

CA6.2 Preparáronse os medios técnicos e/ou os cosméticos termais necesarios.

CA6.3 Seleccionouse a indumentaria e os accesorios adecuados segundo a técnica que se vaia aplicar.

CA6.4 Informouse a persoa usuaria sobre as posturas, as sensacións e os mecanismos de aviso ao persoal.

CA6.5 Seleccionáronse os parámetros en función da técnica que se vaia aplicar e as condicións orgánicas e a sensibilidade da persoa usuaria.

CA6.6 Aplicáronse técnicas hidrotermais e de cosmética termal segundo a secuencia e a orde establecida.

CA6.7 Supervisouse o proceso e controlouse o estado da persoa usuaria durante el.

CA6.8 Establecéronse as pautas para unha correcta circulación da clientela a través dos circuítos termais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Protocolos de aplicación de técnicas de balneación e de aplicación de auga con presión, técnicas hidroterápicas parciais e de antroterapia: execución práctica.

 Protocolos de aplicación de cosmética termal: execución práctica.

 Tratamentos combinados de técnicas hidrotermais e cosmética termal: tipos de tratamentos; execución técnica.

 Programas de estética e benestar en centros hidrotermais: normas para a elaboración de programas; coordinación de tratamentos e técnicas.

 Protocolos de aplicación de técnicas en circuítos termais. Circuítos libres e dirixidos. Secuencia de técnicas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 PROTOCOLOS DE SEGURIDADE E HIXIENE 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Organiza a execución de protocolos de seguridade e hixiene, aplicando pautas para a prevención de riscos laborais. 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 Sinaláronse as consecuencias da contaminación bacteriolóxica da auga.

CA7.2 Identificáronse os mecanismos para o tratamento da auga.

CA7.3 Aplicouse o protocolo de hixiene das instalacións.

CA7.4 Aplicouse o método de desinfección ou esterilización máis adecuado en función do equipamento técnico ou do material que se vaia utilizar.

CA7.5 Establecéronse as normas de hixiene do persoal do centro e da persoa usuaria das instalacións.

CA7.6 Aplicáronse protocolos para refugar e reciclar os materiais utilizados.

CA7.7 Aplicáronse protocolos para previr riscos e reaccións non desexadas.

CA7.8 Especificouse a normativa que rexe os centros de servizos hidrotermais.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Contaminación bacteriolóxica da auga. Análise das técnicas de tratamento de augas usadas nestes centros.

 Hixiene das instalacións: normas para a poboación usuaria e para o persoal.

 Conservación e manipulación dos produtos cosméticos.

 Organización do mantemento das instalacións e dos equipamentos.

 Xestión ambiental.

 Riscos laborais en centros hidrotermais: técnicas preventivas.

 Sinalización, emerxencias e primeiros auxilios.

 Normativa de centros hidrotermais.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 CALIDADE DO SERVIZO 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Supervisa a calidade do servizo e propón medidas correctoras que melloren a súa prestación. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA8.2 Esquematizouse o proceso de prestación do servizo.

CA8.3 Identificáronse as normas de atención á clientela.

CA8.4 Asociáronse as anomalías detectadas coa fase do proceso en que se produciran.

CA8.5 Avaliáronse as fases do proceso e o resultado final.

CA8.6 Detectáronse as desviacións e as anomalías producidas na aplicación das técnicas hidrotermais, e analizáronse as súas causas.

CA8.7 Propuxéronse medidas para adecuar os resultados obtidos aos esperados e mellorar a prestación do servizo.

CA8.8 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela mediante cuestionarios e atención posvenda.

CA8.9 Establecéronse as normas de actuación en situacións inesperadas para resolver incidencias que afecten a calidade dos servizos hidrotermais.

CA8.10 Establecéronse medidas para xestionar as reclamacións, as suxestións e as queixas.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Concepto e principios de calidade.

 Calidade na prestación do servizo.

 Normas de calidade para instalacións, medios técnicos e produtos: parámetros que a definen.

 Normas de atención á clientela.

 Técnicas para medir o grao de satisfacción da clientela.

 Xestión de reclamacións e queixas.
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Os  que figuran  nas unidades descritas. Para acadar a avaliación positiva deberá obter un mínimo de 5 puntos sobre 10 nas probas escritas e nas

cualificacións das prácticas e exercicios diarios. A nota global calcularase da seguinte maneira: un 70% será a nota da proba escrita; un 25% será

o correspondente á evolución na adquisición de destrezas na aplicación de técnicas hidroestéticas e a proba práctica de aplicación das diferentes

técnicas estéticas hidrotermais, segundo a unidade didáctica que se estea a traballar; 5% traballos de clase ou outras actividades de carácter

práctico propostas nas diferentes unidades.

A nota da proba escrita calcularase como a media de todas as probas escritas que se realizasen en cada avaliación.

De non resultar unha avaliación positiva, o alumnado terá dereito a unha proba de recuperación da avaliación ou a un exame final segundo o

exposto no "Plan de avaliación"·

Para realizar a proba práctica (examen práctico)  será necesario ter acadado a nota mínima nos cóntidos conceptuais en cada unha das unidades

didácticas e/ou avaliación ou final.

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

Establecerase unha relación de actividades para que o alumnado realice pola súa conta, así como sesións teórico-práctico na aula-taller. Cada

semana, o profesorado comprobará que o alumnado realiza as actividades propostas e resolverá as dúbidas.

Para realizar a proba práctica (examen práctico)  será necesario ter acadado a nota mínima nos cóntidos conceptuais en cada unha das unidades

didácticas e/ou avaliación ou final.

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

Realizarase unha proba de recuperación tanto escrita como práctica dos contidos mínimos expostos nas unidades descritas. o procedemento de

avaliavión será equivalente ao desenvolvido ao largo do curso.

Para realizar a proba práctica (examen práctico)  será necesario ter acadado a nota mínima nos cóntidos conceptuais en cada unha das unidades

didácticas e/ou avaliación ou final.

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

Tódolos meses realizarase un informe das actividades desenvolvidas, expoñendo as dificultades atopadas, e, se é o caso, os motivos polos que

non se cumpriu a programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante a avaliación inicial comprobaranse os coñecementos previos do alumnado e tódolos aspectos que podan se de interese: experiencia

previa, dificultades de aprendizaxe, etc.

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

Poderanse establecer actividades e exercicios de menor dificultade para o alumnado que non consegue acadar os obxectivos propostos para todo
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o grupo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Existen diversos temas transversais que se tratarán ó longo do curso:

- Importancia do termalismo social.

- O medio ambiente e a preservación dos recursos naturais: a auga.

- A prevención da saúde a través da hidroterapia e o termalismo.

- Uso e preservación dos recursos naturais: as arxilas e lamas.

- A prevención do cancro de pel. Accións beneficiosas e perxudiciais da helioterapia.

- Colaboración entre profesionais. Intrusismo profesional.

- Prevención de riscos laborais e enfermidades profesionais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Asistencia á Feira Internacional Termatalia en Ourense.

- Visita ás termas de Outariz.

- Visita a algún balneario.

- Demostracións das casas comerciais no propio centro de ensino.

10.Outros apartados

10.1) Plan de avaliación. Procedemantos

PLAN DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten carácter continuo y farase a través de:

Unha avaliación inicial para detectar as ideas previas dos alumnos/as que se levará a cabo ben mediante un cuestionario ou un debate de

exposición de ideas.

Unha avaliación procesual que se realizará a través da observación directa do alumnado, a súa participación na aula e realización de traballos

tanto individualmente como en grupo.

Unha avaliación sumativa ou final para a que se terá en conta toda a información recollida nas dúas anteriores, ademais da realización de probas

escritas confeccionadas pola profesora.

Procedemento de avaliación e cualificación

Por todo o exposto anteriormente avaliarase segundo o momento:

- O grao de coñecemento dos conceptos, técnicas e procesos.

- A comprensión e análise da información, textos e normas e a súa interpretación e aplicación a casos concretos.

- A capacidade de razoamento, así como a iniciativa e creatividade na solución de problemas.

A observación será sempre unha máxima, no caderno diario da profesora, onde cada alumno terá a súa ficha individual, recollerase todas as

incidencias do traballo individual, ou  en grupo, da actitude, as intervencións na clase, a resolución de exercicios ...

As probas escritas constarán de varias preguntas e a súa valoración farase en conxunto por considerar que tódolos coñecementos están

interrelacionados e esixirase  un coñecemento mínimo de tódalas preguntas non podendo quedar ningunha parte do exame sen contestar.

O baremo das diferentes actividades será:

- 75%  Probas orais e/o escritas.
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- 20 % Evolución na adquisición de destrezas na aplicación de técnicas hidroestéticas, e a proba práctica de aplicación das diferentes

técnicas hidroestéticas, segundo a/as unidade/s didáctica/s que se estea a traballar.

- 5% Traballos de clase e/ou outras actividades de carácter práctico propostas nas diferentes unidades didácticas.

Para realizar a proba práctica (examen práctico)  será necesario ter acadado a nota mínima nos cóntidos conceptuais en cada unha das unidades

didácticas e/ou avaliación ou final.

Para facer media nas notas será necesario alcanzar un mínimo de 5 sobre 10 en cada apartado sinalado no parágrafo  anterior, de non acadar

esta nota mínima en algún dos apartados, a nota final non será superior a 4.

As probas escritas parciais (exames parciais) realizados en cada avaliación poderán compensarse sempre a súa nota sexa igual ou superior a 4.

Para recuperar exames parciais suspensos en cada avaliación será preciso que o alumno/a  téñase presentado  ao exame correspondente e ter

obtido unha nota igual ou superior a 3, de non  se cumprir o requisito exposto anteriormente terase  que presentar a toda a materia correspondente

a avaliación.

As/os  alumnas/os  que non superen algunha avaliación realizarán unha proba escrita de recuperación ó remate de cada avaliación, de non acadar

una avaliación positiva nalgunha das avaliacións deberán examinarse de toda a materia na proba final de Xuño tendo en conta que para superala

deberán ter coñecemento dos  contidos mínimos.

-Nas probas ordinarias o alumnado debera responder a todos os apartados e a todas as preguntas de cada apartado, alcanzando en cada

pregunta e /ou apartado un mínimo de 4 sobre 10 puntos.

-Nas probas extraordinarias, o alumnado debera responder a todos os apartados e a todas as preguntas de cada apartado, alcanzando en cada

pregunta e /ou apartado un mínimo de 5 sobre 10 puntos.

-Nas probas para facer media nas notas será necesario alcanzar un mínimo de 5 sobre 10 en cada apartado e/ou pregunta, de non acadar esta

nota mínima en algún dos apartados, a nota final non será superior a 4.

-A  nota da proba será a media aritmética da nota dos apartados ou preguntas, sempre que se alcance a nota mínima para facer media; en caso

contrario a proba non está superada, sendo a nota máxima de 4.

-As datas da entrega de traballos actividades, etc., e dos exames son inamovibles.

-Non se repetirán exames fora da data prevista,nin ordinarios nin extraordinarios de recuperación.

PARA SUPERAR O MÓDULO E PRECISO QUE O ALUMNO/A O FINAL DO CURSO TEÑA ALCANZADOS TODOS OS RESULTADOS DE

APRENDIZAXE XA QUE TODO O MÓDULO E UNA ÚNICA UNIDADE FORMATIVA NA QUE OS CONTIDOS ESTAN INTERRELACIONADOS,

NON ALCANZAR ALGÚN RESULTADO DE APRENDIZAXE IMPLICA SUSPENDER TODO O MÓDULO.

10.2) COVID19

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 .

Os contidos impartidos mentres dure/n o/os confinamento/s, serán avaliados mediante as probas diseñadas nesta programación,  a través dos

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

- 14 -



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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0749 Micropigmentación 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA ESCUDERO ESTÉVEZ

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

Este profesional debe presentar un perfil polivalente, capaz de adaptarse aos cambios,

cun alto grao de autonomía e capacidade para a toma de decisións.

Finalmente, os aspectos organizativos da prestación de servizos de estética e benestar

deberán adaptarse á normativa comunitaria, estatal e autonómica. Na actualidade, os establecementos

e o persoal aplicador dos procesos de micropigmentación e bronceado están

sometidos a unha lexislación específica de condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade

que deben seguir para poder exercer. Prevese que se establezan máis regulacións legais

doutros procesos con especial incidencia na saúde pública.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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  Documentación previaPresentación do
módulo. Elabora a
documentación previa
a micro aplicando a
normativa.

10 10

2 Organiza espazos, aplicando as medidas de seguridadeOrganiza as
instalacións, a
moblaxe, os
equipamentos e os
medios necesarios,
aplicando medidas de
seguridade e
prevención de riscos
hixiénicosanitarios

10 10

3 Visaxismo e colorimetríaDeseña maquillaxes
correctivos utilizando
as técnicas de
visaxismo e
colorimetría

33 20

4 Preparación do usuario e información sobre o procesoPrepara al usuario
seguindo a normativa
do proceso

5 10

5 Micropigmentación Micropigmentación adaptada o procedemento de traballoMicropigmentación 63 40

6 Calidade do servizoCalidade do servizo 5 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Presentación do módulo. Elabora a documentación previa a micro aplicando a normativa. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora a documentación previa á micropigmentación aplicando a normativa. 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 Recoñeceuse a normativa que regula o exercicio da técnica de micropigmentación.

CA1.2 Identificáronse as partes do consentimento informado.

CA1.3 Especificouse a información comercial da clientela.

CA1.4 Seguíronse as pautas para deseñar a ficha técnica.

CA1.5 Planificouse un sistema de arquivo de empresas e organismos autorizados para as revisións técnicas, a eliminación de residuos, etc.

CA1.6 Analizáronse as acreditacións necesarias para o exercicio das actividades de micropigmentación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa e documentación técnica, legal e comercial.

 Análise do modelo de consentimento informado. Datos de identificación. Denominación xenérica da técnica e localización anatómica. Descrición da técnica. Duración. Información sobre
posibilidades de eliminación. Medidas hixiénicas previas e posteriores á realización da técnica. Posibles complicacións e precaucións: contraindicacións. Orzamento.
 Ficha técnica. Documentos fotográficos. Información comercial da clientela. Rexistro dilixenciado. Documentación de xestión de residuos e de revisións técnicas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de
riscos hixiénicosanitarios

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de riscos hixiénico-sanitarios. 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 Dispuxéronse os equipamentos segundo os requisitos específicos dunha cabina de micropigmentación.

CA2.2 Determinouse o proceso de hixiene do equipamento e dos utensilios antes do proceso e despois deste.

CA2.3 Aplicouse o método de desinfección segundo o grao de contaminación dos elementos.

CA2.4 Sinaláronse as doenzas de transmisión por vía hemática.

CA2.5 Valorouse a utilización de material dun só uso como medida de seguridade e hixiene.

CA2.6 Diferenciáronse as zonas de almacenamento e xestión de residuos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Instalacións: características, deseño, materiais de paredes e chans, distribución, iluminación, ambientación, moblaxe e áreas (de traballo, recepción, espera, limpeza, desinfección,
esterilización, almacenamento e aseos).
 Equipamentos e instrumental de uso en micropigmentación: máquina dermográfica (características e parámetros de potencia e velocidade), agullas (tipos e características), complementos e
accesorios.
 Seguridade e hixiene das instalacións e dos equipamentos.

 Prevención de infeccións e transmisión de doenzas.

 Almacenamento de produtos específicos e xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseña maquillaxes correctivos utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Deseña maquillaxes correctivas utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría. 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 Identificouse a morfoloxía do rostro e doutras zonas corporais.

CA3.2 Xustificouse o deseño das correccións da persoa usuaria segundo as características do rostro e a súa expresión.

CA3.3 Aplicáronse as bases da teoría da cor nas maquillaxes correctivas.

CA3.4 Identificáronse as alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

CA3.5 Relacionáronse as técnicas de debuxo (tipo de liña, cor, etc.) co efecto final.

CA3.6 Realizáronse deseños para efectuar as correccións necesarias a través da micropigmentación

CA3.7 Especificáronse os criterios de selección de utensilios e cosméticos.

CA3.8 Xustificouse a corrección na pel segundo a análise previa.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estudo da morfoloxía do rostro: Teorías da verticalidade e a horizontalidade. O óvalo: xeometría, proporcións e liñas; clasificación e tipos. Estudo das faccións do rostro: cellas, ollos, beizos,
fronte, nariz e queixo. Visaxismo: análise e estudo do rostro, e técnica de deseño das súas correccións.
 Estudo doutras zonas corporais susceptibles de seren micropigmentadas: proporcións, e simetrías dos seos e das aréolas mamarias; estudo da implantación natural do cabelo e das zonas
alopécicas.
 Microimplantación de pigmentos aplicada á estética reparadora: cicatrices, acromías, etc.

 Cor: teorías da cor e da luz.

 Identificación das alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

 Deseño de correccións: Técnicas de debuxo para as correccións: liña, forma, volume e color, pelo a pelo, cellas compactas, técnicas en dúas cores e degradados. Deseños en patróns de
diversas zonas faciais e corporais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Prepara al usuario seguindo a normativa do proceso 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prepara a persoa usuaria seguindo a normativa, e infórmaa sobre o proceso. 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 Establecéronse as pautas de información oral e escrita á persoa usuaria.

CA4.2 Especificáronse os datos necesarios para unha información pormenorizada.

CA4.3 Realizouse a proba de sensibilidade.

CA4.4 Efectuáronse probas de cor e de visaxismo tendo en conta as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

CA4.5 Realizouse a proposta de tratamento.

CA4.6 Establecéronse os criterios de preparación da cabina para a aplicación da técnica.

CA4.7 Recoñeceuse a secuencia na realización de técnicas previas á micropigmentación.

CA4.8 Xustificouse a elección do dermógrafo e do tipo de agullas.

CA4.9 Determináronse os parámetros do dermógrafo.

CA4.10 Especificáronse as medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria segundo a normativa.

CA4.11 Seleccionouse a cor segundo as características da zona de aplicación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Información á persoa usuaria sobre a técnica de micropigmentación: contraindicacións, posibles riscos, alteracións que non permitan a micropigmentación, reaccións da pel á implantación do
pigmento e técnicas de despigmentación (láser, cirurxía, etc.).
 Técnicas previas á microimplantación de pigmentos (análise do rostro e das zonas que se vaian micropigmentar, fotografía previa e deseño de maquillaxe correctiva): determinación e
secuencia.
 Proposta de tratamento.

 Preparación da cabina, o material e o equipamento.

 Criterios de elección da cor segundo a análise previa.

 Medidas de preparación e protección da persoa usuaria. Ergonomía.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Micropigmentación 63

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza a micropigmentación adaptando o procedemento de traballo ao estudo estético previo. 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 Determináronse as indicacións e as precaucións na realización técnica.

CA5.2 Establecéronse os criterios de selección de pigmentos e colorantes segundo a pel, o cabelo e os ollos.

CA5.3 Relacionouse a colorimetría cutánea coas cores pigmento.

CA5.4 Identificáronse as reaccións do pigmento fronte á acción de axentes externos.

CA5.5 Seleccionáronse os cosméticos para os coidados anteriores e posteriores á micropigmentación, respectando as normas de seguridade e hixiene.

CA5.6 Xustificouse a elección e a mestura de pigmentos.

CA5.7 Relacionouse o tipo de agulla coa técnica de aplicación.

CA5.8 Relacionouse a aplicación dos tipos de trazado e dos parámetros co deseño proposto.

CA5.9 Xustificouse o protocolo de micropigmentación de cada zona facial e corporal.

CA5.10 Especificáronse as fases de realización da micropigmentación.

CA5.11 Efectuouse a técnica de micropigmentación.

CA5.12 Informouse a persoa usuaria sobre os coidados posteriores á aplicación do tratamento de micropigmentación.

CA5.13 Asesorouse a persoa usuaria sobre o seguimento posterior ao proceso de micropigmentación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Indicacións e precaucións.

 Pigmentos e colorantes. Reaccións do pigmento fronte a diversos axentes externos: láser, radiacións solares, interacción con cosméticos e medicamentos, etc.

 Preparación de mesturas. Aplicación da proba de cor pigmento.

 Criterio de selección de agullas.

 Técnicas de micropigmentación. Trazados: raia, punteamento e recheo.

 Organización do proceso: Determinación da zona de inicio. Desinfección e coidados previos da zona: vantaxes e inconvenientes. Procedemento e secuencia de repetición do trazado.
Precaucións na aplicación. Técnica do retoque. Formalización da documentación e dos anexos fotográficos iniciais e finais.
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Contidos

 Asesoramento posterior á microimplantación: coidados posteriores ao tratamento; seguimento da evolución do proceso.
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Calidade do servizo 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Determina a calidade do servizo valorando os resultados da aplicación do proceso. 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 os indicadores de calidade nos procesos de micropigmentación.

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

CA6.3 Avaliouse o grao de satisfacción da persoa usuaria respecto ao tratamento.

CA6.4 Prevíronse medidas correctoras para rectificar posibles desviacións do obxectivo.

CA6.5 Utilizouse a linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

CA6.6 Tomáronse medidas para comprobar a calidade do servizo.

CA6.7 Resolvéronse os problemas formulados no desenvolvemento da actividade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Parámetros que definen a calidade dos procesos de micropigmentación.

 Desviacións na prestación dos servizos de micropigmentación.

 Técnicas para medir o grao de satisfacción e detección de desviacións na prestación dos servizos.

 Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.

 Protocolos establecidos e uso de linguaxe técnica.
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  Realización  de traballos de micropigmentación en  modelo real:

- En ollos , dous traballos;

- En beizos,dous traballos;

- En cellas, dous traballos;

- En areolas, alopecia e/ou cicatriz, un traballo. Será determinado pola profesora atendendo a demanda, podendo optar pola realización do

tratamento sobre plantillas.

 Para acadar a avaliación positiva deberá obter un mínimo de 5 puntos sobre 10 nas probas escritas en nas

cualificacións das prácticas e exercicios diarios.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Aspectos a valorar:

a) Probas obxectivas de tipo práctico que contarán un 40% da nota final (a nota mínima nesta proba para realizar a media co teórico será dun 5).

b) Exames teóricos, traballos expostos ou presentados e caderno de exercicios que suporá o 20% (a nota mínima nesta proba para realizar a

media co práctico será dun 5).

c) Traballos individuais ou en grupo realizados ó longo do curso, 10% da nota.

e) Observación directa e rexistro de datos, 30 % da nota.

A nota final de avaliación será:

 1º - a media de a)+b)+e)= X

 2º- X+ c)= nota de avaliación

 Será imprescindible a asistencia as clases para poder valorar os traballos.

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

Establecerase unha relación de actividades para que o alumnado realice pola súa conta, así como sesións teórico-prácticas na aula-taller. Cada

semana, o profesorado comprobará que o alumnado realiza as actividades propostas e resolverá as dúbidas.

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

Realizarase unha proba de recuperación tanto escrita como práctica dos contidos mínimos expostos nas unidades descritas.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Tódolos meses realizarase un informe das actividades desenvolvidas, expondo as dificultades atopadas, e, se é o caso, os motivos polos que non

se cumpriu a programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante a avaliación inicial comprobaranse os coñecementos previos do alumnado e tódolos aspectos que podan ser de interese: experiencia

previa, dificultades de aprendizaxe, etc.

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

Poderanse establecer actividades e exercicios de menor dificultade para o alumnado que non consegue acadar os obxectivos propostos para todo

o grupo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais deben impregnar todo o proceso educativo dos ciclos formativos. Partimos dunha tarefa educativa que non só faga boas e

bos profesionais, senón persoas con criterios, con análise e visión crítica. Fomentar o respecto, tolerancia, liberdade e igualdade entre as persoas.

É importante promover no alumnado pautas de conductas saudables, a valoración da propia imaxe como parte da personalidade e potenciar e

mellorar a autoestima e o autoconcepto

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Asistencia e participación en cursos e demostracións de diversas firmas comerciais tanto no centro de ensino coma en locais das casas

comerciais, baixo a coordinación e dirección do departamento de Imaxe Persoal.

Participación en actividades en colaboración con outros centros (Imaxe e Son; Deseño, etc.) coordinadas polo departamento de Imaxe Persoal.

Visitas concertadas a museos e exposicións.

Asistencia a exposicións e xornadas profesionais de Estética para ampliar os criterios e a visión que conforman a Imaxe Persoal.

Aquelas que se acorden no departamento.

10.Outros apartados

10.1) Material de traballo

O material de estudo será aportado pola profesora e recopilado polo alunmado seguindo as instruccións da profesora.

A profesora subirá á aula virtual do IES, dentro do curso de Microimplante de pigmentos os documentos necesarios así como as actividades para o

desenvolvemento da programación
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10.2) Observacións

Debido a situación sanitaria COVID-19, a programacións deste módulo pode sufrir variacións  no que respecta ao desenrolo total da mesma.

Dada a obrigación de aplicar o protocolo COVID-19 ( proceso de hixiene e aplicación da normativa COVID-19) e posible que non se consiga

impartir tódolos RA, na súa totalidade.

10.3) COVID-19

En caso necesario, 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 os canais de comunicación

extraordinarios creado para o módulo de D.L.M:

  Webex, grupo de Whatsapp, correo de gmail, hangouts ou aqueles que sexan creados para tal fin.

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 Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0753 Tratamentos estéticos integrais 82020/2021 166139

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

Profesorado asignado ao módulo DIEGO NEGRO TABOADA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

 O currículo ven determinado polo Decreto 178/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente ao título de técnico superior en estética integral e benestar.

Debido á actual demanda de tratamentos estéticos, neste módulo preténdese coordinar tódolos recursos adquiridos no primeiro curso (técnicas

manuais, técnicas electroestéticas, técnicas cosmetolóxicas e instalacións), con adaptación ó servizo  proposto e tendo en conta o estudo estético

e as preferencias da persoa usuaria, para protocolizar e realizar tratamentos  integrais coa maior responsabilidade e profesionalidade.
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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 e posta en práctica das normas de atención a clientela aplicando e valorando criterios de calidade.Atención á clientela e
control de calidade
dos servizos de
estética.

10 5

2 Organización e xestión das instalacións , os medios técnicos, materiais e os recursos.Instalacións, medios
técnicos e materiais.

10 5

3 Realización do exame estético facendo os procedementos de análise e técnicas de comunicación.Análise estética e
documentación
técnica.

18 10

4 Elaboración de tratamentos estéticos personalizados xustificando a selección dos medios e as interaccións. Diagnóstico e deseño
de tratamentos
estéticos
personalizados.

25 30

5 Protocolización e aplicación de tratamentos personalizados coordinando as técnicas cosmetolóxicas,
electroestéticas e manuais.

Protocolos de
tratamentos estéticos
personalizados.

75 40

6 Planificación  das aplicacións de coidados estéticos anteriores e posteriores  á ciruxía e medicina estética.Coidados estéticos
anteriores e
posteriores a ciruxía e
medicina estética.

28 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Atención á clientela e control de calidade dos servizos de estética. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais. SI

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación. NO

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección. 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 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.2 Establecéronse as normas sobre a hixiene, a indumentaria e a imaxe do persoal.

CA1.3 Obtivéronse os indicadores de calidade no proceso de atención á clientela.

CA1.4 Relacionáronse as características dos servizos de imaxe persoal coas medidas de atención á clientela.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA1.7 Seleccionáronse os instrumentos de promoción de produtos e servizos estéticos.

CA1.8 Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña de promoción.

CA1.9 Determináronse as fases da venda.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal recibida.

CA7.4 Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e mellorar o grao de satisfacción das persoas usuarias.

CA7.5 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

CA7.6 Identificouse o proceso que hai que seguir ante unha reclamación.

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Atención á clientela: protocolo de atención en cada fase do proceso.

 Imaxe e profesionalidade: a imaxe do persoal como imaxe de empresa.

 Tratamentos integrais como servizos estéticos: características e tipos.

 Aplicación de técnicas de publicidade e promoción de vendas: as campañas promocionais.

 Estratexias comerciais na venda de tratamentos integrais: fases.

 Aplicación de técnicas de venda.

 Aplicación de protocolos de acomodación da persoa usuaria: actitude profesional.

 Principais causas das deficiencias nos servizos estéticos básicos.

 Técnicas para detectar o grao de satisfacción da clientela.

 Técnicas para corrixir as desviacións producidas nos servizos de estética e benestar.

 Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións, medios técnicos e materiais. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do establecemento. 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 os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización, almacenamento, etc.

CA2.2 Establecéronse as condicións ambientais na zona de traballo.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.4 Establecéronse os criterios para a asignación efectiva de actividades a cada posto de traballo.

CA2.5 Caracterizouse o control de existencias de cosméticos e materiais que se empregan nos tratamentos estéticos.

CA2.6 Elaborouse un sistema de xestión de compras, provedores e mantemento.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA2.8 Proxectouse un plan de limpeza, hixiene e desinfección.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Cabina de estética para tratamentos de estética integral: ambientación

 Definición de postos: asignación de recursos e tarefas; programación de actividades; control de axenda.

 Loxística e almacenamento: control de existencias; criterios para o almacenamento e a conservación de cosméticos, utensilios e materiais. Compras: selección de provedores e planificación
das compras.
 Xestión do mantemento de equipamentos técnicos empregados en tratamentos de estética.

 Hixiene e desinfección aplicadas a tratamentos de estética integral. Área de desinfección: criterios de selección e aplicación de técnicas para a hixiene, a desinfección e a esterilización de
equipamentos e utensilios usados nos tratamentos de estética integral. Xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Análise estética e documentación técnica. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación. 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 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.2 Recoñecéronse as pautas dos protocolos de acomodación.

CA3.3 Estableceuse un cuestionario para a obtención de datos que teñen relevancia na análise estética.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica. Ficha técnica e historial estético. Protección de datos. Arquivo ou ficheiro da documentación.

 Interpretación da documentación profesional.

 Aplicación de protocolos de acomodación da persoa usuaria: actitude profesional.

 Aplicación de técnicas de comunicación: entrevista.

 Aplicación de protocolos de técnicas de análise de alteracións estéticas.

 Análise estética personalizada para tratamentos de estética integral: análise de demandas e expectativas da clientela.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4  Diagnóstico e deseño de tratamentos estéticos personalizados. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións. 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 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

   CA4.2.1 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

   CA4.2.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

   CA4.3.1 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

   CA4.3.2 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as pautas de preparación e manipulación dos cosméticos.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Clasificación de tratamentos: segundo a zona corporal (facial, corporal, seos, etc.), a alteración (deshidratación, flaccidez, obesidade, celulite, acne, etc.), o tipo de pel (seca, graxa, etc.), o
efecto desexado (reafirmante, antiestrés, despigmentante, etc.), a situación fisiolóxica (embarazo, posparto, avellentamento, etc.), os equipamentos empregados (radiofrecuencia, IPL, láser,
 Criterios de selección de técnicas manuais e equipamentos empregados en tratamentos estéticos faciais e corporais.

 Criterios de selección de cosméticos indicados para tratamentos integrais: pautas de preparación e manipulación, e métodos de aplicación.

 Criterios de integración dos medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos: efectos sumativos (sinerxía) e antagónicos (incompatibilidades entre os medios).

 Protocolos personalizados de tratamentos de estética integral: interpretación dos datos obtidos da análise estética e dos informes profesionais. Adecuación ás necesidades, ás demandas e
ás características da clientela. Elementos do protocolo personalizado.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Protocolos de tratamentos estéticos  personalizados. 75

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica protocolos personalizados de tratamentos estéticos faciais e corporais coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais. 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 Determináronse pautas de información á clientela sobre o tratamento estético, as técnicas, os efectos e as sensacións.

CA5.2 Xustificouse a acomodación e a protección da clientela segundo criterios de confortabilidade e seguridade.

CA5.3 Identificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que cumpra adoptar durante a execución do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse as técnicas previas ao tratamento segundo o protocolo establecido.

CA5.5 Xustificouse a elección de programas e parámetros das técnicas que se vaian empregar.

CA5.6 Estableceuse a secuencia do tratamento, combinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas seleccionadas.

CA5.7 Establecéronse técnicas de finalización do tratamento (protección, maquillaxe, etc.).

CA5.8 Determináronse as pautas de asesoramento.

CA5.9 Relacionáronse as recomendacións cosméticas cos coidados persoais fóra da cabina.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Información técnica á clientela sobre o proceso.

 Técnicas previas: preparación da zona.

 Organización da execución de tratamentos faciais e corporais personalizados. Particularidades do protocolo personalizado: secuencia de técnicas, regulación de parámetros e
temporalización.
 Asesoramento posterior ao tratamento: pautas de vida saudable, posibles efectos secundarios e precaucións. Pautas de aplicación de cosméticos de uso persoal.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Coidados estéticos anteriores e posteriores a ciruxía e  medicina estética. 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Planifica a aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética, seguindo o procedemento personalizado. 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 Interpretáronse os informes e a prescrición médica.

CA6.2 Caracterizouse a acomodación e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

CA6.3 Recoñecéronse os efectos que producen as técnicas dos tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

CA6.4 Xustificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que se deban manter durante a execución do tratamento.

CA6.5 Identificáronse as técnicas previas.

CA6.6 Aplicouse o tratamento anterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas e os tratamentos de hidratación, rexeneración, mellora da elasticidade,
vascularización, etc., en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.7 Aplicouse o tratamento posterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas electroestéticas, cosmetolóxicas e manuais en condicións de hixiene e
seguridade.

CA6.8 Planificáronse medidas de avaliación de resultados

4.6.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de informes e prescrición médica.

 Tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: tipos. Deseño do protocolo personalizado. Indicacións e contraindicacións.

 Procesos de execución de tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: combinación de técnicas manuais, cosmetolóxicas e
electroestéticas; fases do proceso; precaucións.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Serán todos os marcados nas UD da programación, que son os seguintes:

 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

 Establecéronse as normas sobre a hixiene, a indumentaria e a imaxe do persoal.

Obtivéronse os indicadores de calidade no proceso de atención á clientela

Relacionáronse as características dos servizos de imaxe persoal coas medidas de atención á clientela.

Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos

Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal

recibida.

Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e mellorar o grao de satisfacción das persoas usuarias.

 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

Identificouse o proceso que hai que seguir ante unha reclamación.

Establecéronse as condicións ambientais na zona de traballo.

Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

 Caracterizouse o control de existencias de cosméticos e materiais que se empregan nos tratamentos estéticos.

Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

Proxectouse un plan de limpeza, hixiene e desinfección.

 Describíronse os datos da ficha técnica.

Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

Estableceuse un cuestionario para a obtención de datos que teñen relevancia na análise estética.

Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.

Determináronse os medios e os recursos necesarios.

Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

 Identificáronse as pautas de preparación e manipulación dos cosméticos.

Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.

Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

Determináronse pautas de información á clientela sobre o tratamento estético, as técnicas, os efectos e as sensacións.

 Xustificouse a acomodación e a protección da clientela segundo criterios de confortabilidade e seguridade.

Identificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que cumpra adoptar durante a execución do tratamento.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Aplicáronse as técnicas previas ao tratamento segundo o protocolo establecido.

Xustificouse a elección de programas e parámetros das técnicas que se vaian empregar.

Estableceuse a secuencia do tratamento, combinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas seleccionadas

Establecéronse técnicas de finalización do tratamento (protección, maquillaxe, etc.).

 Determináronse as pautas de asesoramento.

Relacionáronse as recomendacións cosméticas cos coidados persoais fóra da cabina.

Interpretáronse os informes e a prescrición médica.

Caracterizouse a acomodación e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de tratamentos anteriores e posteriores á medicina

estética.

Recoñecéronse os efectos que producen as técnicas dos tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

Xustificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que se deban manter durante a execución do tratamento.

Identificáronse as técnicas previas.

Aplicouse o tratamento anterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas e os tratamentos de hidratación,

rexeneración, mellora da elasticidade, vascularización, etc., en condicións de hixiene e seguridade.

Aplicouse o tratamento posterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas electroestéticas, cosmetolóxicas e

manuais en condicións de hixiene e seguridade.

NOTAS:

Todo o alumnado formará parte dos modelos sobre os que se traballarán os protocolos; agás os que teñan alguna patoloxía que o impida

(xustificarase presentando  un informe do médico especialista que contraindique ditas técnicas). En ningún caso deberán entorpecer o

desenvolvemento normal das actividades propostas polo profesor, nin crear coa súa actitude un clima de hostilidade entre os compañeiros. Se

houbera  alumnado que se atopara nesta situación, permanecerán na aula-taller realizando as tarefas que lle propoña o profesor, que non teñen

porque ser as mesmas que as que realice o resto do alumnado, esta situación non repercutirá no desenvolvemneto ensinanza -aprendizaxe do

resto do grupo.

As faltas de asistencia xustificadas do alumno/a, non o eximirán da obrigación de ter actualizados os contidos impartidos ata a data.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ó tratarse de avaliación continua, avaliarase dos contidos impartidos en cada avaliación e dos impartidos nas anteriores. De tal xeito que:

- Se aproba a 1ª avaliación e suspende a 2ª, ten as dúas suspensas.

- Se suspende a 1ª e aproba a 2ª, ten as dúas aprobadas.

Empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación, adecuados segundo o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto ós

criterios de avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica.
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- Probas prácticas: para os criterios onde se indica táboa de observación.

- Traballos e outros como esquemas, clasificacións, exposicións , debuxos, etc. realizados como tarefa do alumnado fóra das horas lectivas ou na

clase segundo se indique.

*(Nota: algúns instrumentos de avaliación poden verse afectados pola situación sanitaria COVID-19, que serán modificados segundo as

circunstancias),

As actividades e/ou tarefas realizadas na aula diariamente, relacionadas cos C.A.s nas que se emprega como instrumento de avaliación a Táboa

de Observación, serán de aprendizaxe, avaliables e avaliadas, de tal xeito, que a maioría das tarefas realizadas na aula, SON PROBAS

PRÁCTICAS; que se cualificarán para a nota da avaliación correspondente, indicándolle ao alumnado previamente os contidos e cando e como se

realizarán, segundo estime o profesor/a en cada caso.

É obrigatorio que a/o alumna/o traia os seus medios, material e uniforme persoal profesional segundo se lle indique, en caso contrario non poderá

desenvolver as actividades o/ou tarefas, e propoñeránselle outras para a súa realización durante a clase.

Pola situación actual pola Covid-19, seguiranse as indicacións sanitarias e educativas en seguridade e hixiene durante as clases. De non seguir

tomaranse as medidas oportunas e necesarias segundo o caso.

Dada a situación actual pola Covid-19, as clases prácticas realizaranse principalmente en manequíns e entre o alumnado da clase, segundo os

grupos de clase establecidos por seguridade. O alumnado actuará como modelo obrigatoriamente segundo as normas establecidas e indicadas

polo profesor/a, nas prácticas de aprendizaxe e/ou avaliables que así se requira, agás causa debidamente xustificada e valorada polo profesor/a.

As probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables non realizadas constarán como non realizadas e non terán cualificación, e so se poderán

realizar posteriormente si son debidamente xustificadas e valorada esta polo profesor/a. No caso de aceptar a xustificación, indicaráselle cando e

como debe realizalas.

En calquera caso as probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables deberán ser realizadas e entregadas cas especificacións que se indiquen

para poder acadar avaliación positiva.

No caso das probas e/ou prácticas avaliadas coa Táboa de Observación o profesor/a indicará o procedemento a seguir en cada caso. Poderase

requirir a realización por escrito do protocolo de realización previamente a súa execución, que poderá incluír: fases, secuenciación, medios

materiais e cosméticos, tempos, asesoramento, etc, dos procesos, así como a súa xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral, antes ou

durante o desenvolvemento do proceso. Formará parte da cualificación correspondente da proba ou práctica avaliable.

A cualificación será de 1 a 10 puntos (número enteiro).

As probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables deberán ser realizadas e/ou entregadas segundo se especifique para poder acadar

avaliación positiva.

Deberá acadar a metade da nota máxima establecida en cada apartado, (Probas escritas, Probas prácticas, Traballos e outros), para sumar as

porcentaxes e obter avaliación positiva.

De non ser ocaso a nota máxima será 4 puntos.

A avaliación será positiva si obtén unha nota de 5 puntos ou superior.
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Non se acadará o aprobado se non ten superada algún dos instrumentos de avaliación.

A porcentaxe será:

PARTE TEÓRICA: 30%

TARTE PRÁCTICA: 60%

TRABALLOS E OUTROS: 10%

A nota final será un número enteiro, que pode ser aproximado positiva ou negativamente,  seguindo criterios da evolución do proceso de

ensinanza-aprendizaxe de cada alumno/a individualmente.

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

Establecerase unha relación de actividades teórico-prácticas  para que o alumnado realice ó longo de todo o curso, e dado que é unha avaliación

continua, reforzaranse aqueles contidos propios do módulo que presenten maior dificultade para poder acadar os obxectivos mínimos.

Con todo, establecerase un período de recuperación previo ó inicio das FCTs para aqueles alumnos/as que non conseguiran superar todos os

obxectivos mínimos, no que se reforzarán os contidos non superados.

De non acadar os obxectivos neste período, estableceranse varias sesión mentres o resto do grupo realiza as FCTs, para repasar os contidos tanto

teóricos como prácticos, nos que o alumno/a presente maiores dificultades.

Realizaranse probas tanto teóricas como prácticas ó longo do curso para poder facer un seguimento dos contidos mínimos.

Ó remate, realizarase unha proba teórica e práctica, na que se avaliarán os criterios da avaliación mínimos exixibles  cun valor do 30% para

aqueles que se avalían como parte teórica (proba escrita, fichas teóricas, etc.), do 60% os que se avalían na táboa de observación (tarefas

prácticas, simulacións, fichas prácticas, etc.) e do 10% traballos e outros.

Para desenvolver a parte práctica  é imprescindible que o alumno/a traia o material e os utensilios necesarios para realizar as tarefas propostas

polo profesor/a e que son as propias do módulo.

Para facer a media con tódolos instrumentos de avaliación, o alumno/a terá que acadar como mínimo a metade da nota máxima establecida en

cada un deles.

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

ALUNNADO CON PD: 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 da alumna na xustificación desas faltas, cuxa

aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro.

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.
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Para o alumnado que perdera o dereito á avaliación continua, realizarase unha proba única tanto escrita como práctica dos criterios  de avaliación

expostos nas unidades descritas, cunha duración máxima de 4 horas.

A proba práctica puntuará o 60% e a escrita un 40%.

Para facer a media entre as probas teórica e práctica o alumno/a terá que superar tanto a parte práctica como teórica cunha nota mínima do 50%

da nota máxima establecida para cada unha delas.

O alumno/a deberá traer os útiles e o material necesarios para poder facer a proba que se lle propoña, acorde ós contidos do módulo.

As datas das probas serán publicadas pola dirección do centro nos taboleiros correspondentes.

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 que o desenvolvemento da

mesma vai ter unha marcada interdependencia alumno/a-profesor/a para acadar un bo proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Por iso é preciso que vaia anotando o desenvolvemento 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 xorden situacións non

previstas durante o curso.

Este seguimento realizarase nas reunións de Departamento conforme ós criterios que se realiza ó principio de cada  curso ou avaliación.

As modificacións faranse por escrito reflectíndoas na aplicación web -seguimento- que á súa vez incluiranse na Acta de Departamento

correspondente asinada polos profesores ós que lles afecte máis o xefe do Departamento. En caso de cambios informarase ó 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.

O equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno/a e de cada alumna, así como as súas capacidades.

Esta avaliación inicial ten como obxectivo orientar e situar ó alumnado en relación co perfil profesional correspondente e fixar un punto de partida, e

así desenvolver un proceso de ensinanza-aprendizaxe acorde ó nivel do grupo.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

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

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

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

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

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

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

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

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

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

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 compren os mínimos fixados no apartado 5 (mínimos exixibles) para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de

cualificación. Esta situación verase reflectida na ficha do alumno/a e as flexibilizacións e apoios fixados terán que contar coa autorización e visto bo

da Inspección de Educación.

Dentro do grupo pode haber alumnos/as que non acadan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que acadan sobradamente os obxectivos

previstos. En ambos casos prantexaranse alternativas.

- Ofrecer para cada actividade tres posibilidades:

1. Unha  actividade común para todo ó alumnado con fin de asimilalos contidos mínimos.

2. Unha máis complexa para o alumnado que acade os obxectivos previstos onde se afonde nos coñecementos adquiridos.

3. Unha máis sinxela, 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 profesor ou profesora do alumnado con dificultades para acadar os obxectivos.

 No caso de detectar alumnos/as con necesidades especiais, discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou alumnos con dificultades de

idioma..., ou calquera nas que esté  indicado unha adaptación en unidades formativas, o equipo de orientación, o titor e o mesmo profesor

elaborarán a correspondente flexibilización curricular.

 Para o alumnado que non supere o módulo, ademais das medidas anteriormente expostas, realizaranse probas orais ou/e escritas xunto coa

realización dalgunha das actividades das unidades de traballo nas que non se acadaran os obxectivos previstos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aproveitando as características da módulo e do alumnado potenciaremos a Educación Medioambiental (reciclaxe, aforro de auga, luz,...) e a

Educación para a Igualdade de sexos e non discriminación da muller (Artigos. 9 e 10 da lei 7/2004 de igualdade de mulleres e homes).

Ademais traballaranse diversos temas transversais que se tratarán ó longo do curso como:

- Importancia da vida saudable para o benestar corporal: alimentación equilibrada, exercicio físico, hixiene corporal.

- O medio ambiente e a preservación dos recurso naturais: importancia da reciclaxe e eliminación da materiais susceptibles de ser contaminantes,

sen contribuír ó seu deterioro.

- A prevención do cancro de pel.

- Colaboración entre profesionais: intrusismo profesional.

- Prevención de riscos laborais e enfermidades profesionais.
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- Educación para a convivencia, o respecto á autonomía dos demais, fomentar a asertividade no ámbito escolar e profesional.

- Educación para a paz.

- Educación do consumidor (desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, crear unha conciencia de consumo responsable que se

sitúa criticamente ante o consumismo e a publicidade).

- Educación para a igualdade (analizar con criterio a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na linguaxe, publicidade,

profesións etc), para consolidar hábitos non discriminatorios.

- Educación multicultural: a educación multicultural -ou intercultural- ven esixida pola crecente intercomunicación das culturas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Debido á situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19, e seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19

nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, soamente se poderán realizar as actividades que cumpran todas as

garantías de seguridade e prevención de contaxios. Estas actividades irán xurdindo segundo a evolución da situación epidemiolóxica e

circunstancias en cada caso.

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 ó alumnado previamente

coa finalidade de que tomen as anotacións oportunas.

Actividades como:

- Cursos no IES con empresas do sector.

- Asistencia a Congresos, Atteliers, Demostracións, tanto nas casas comerciais como no propio I.E.S.

- Desfiles.

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

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

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

- Visitas a fábricas de cosméticos, balnearios, exposicións etc.

- Participación en diferentes actividades relacionadas coa profesión.

Os obxectivos destas actividades están encamiñadas a:

- Mellorar e favorecer o desenvolvemento persoal e profesional do alumnado.

- Coñecer protocolos de actuación doutros profesionais.

- Facilitar a ampliación doutros horizontes, criterios e posibilidades laborais, así coma coñecer e valorar as súas propias posibilidades.

10.Outros apartados

10.1) Medidas de reforzo

Este módulo require actividades de reforzo  relativo ós módulos de aparellos, masaxe, cosmetoloxía e dermo, dada a situación de alarma sanitaria

que orixinou a suspensión das aulas presenciais en marzo do curso pasado.
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As actividades de reforzo dos módulos de 1º imprescindibles para levar a cabo o módulo de tratamentos estéticos integrais de 2º irán encamiñadas

a aportar os coñecementos necesarios mediante explicacións, traballos de investigación, búsquedas activas en internet, exposicións, etc. E como

ben indica a normativa do 27 de abril do 2020 no artigo 5, estes C.A.s non serán avaliables.

APALELLOS:

R.A. 1: Caracteriza os equipamentos de electroestética baseados nas radiacións electromagnéticas, en técnicas de mecanoterapia e na aplicación

de calor e frío, en relación cos efectos fisiolóxicos que producen e coas súas aplicacións estéticas.

¿ CA1.2. Especificáronse as características dos equipamentos de electroestética, de fototerapia, mecánicos e de aplicación de frío e calor.

¿ CA1.4. Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de técnicas fototerápicas de

uso en estética.

¿ CA1.6. Relacionáronse os efectos fisiolóxicos coas técnicas fototerápicas de uso en

estética.

¿ CA1.8. Caracterizáronse as aplicacións estéticas das correntes, das radiacións electromagnéticas, das técnicas mecanoterápicas e da aplicación

de frío e calor.

¿ CA1.10. Caracterizáronse as técnicas que empregan corrente continua e variable, radiacións

electromagnéticas e técnicas con efectos mecánicos.

¿ CA1.11. Estableceuse a secuencia, o xeito de aplicación, os accesorios e os parámetros

de cada técnica electroestética, fototerápica, mecánica e de aplicación de frío e   calor.

¿ CA1.12. Definíronse as normas de seguridade de cada aparello ou equipamento.

¿ CA1.13. Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.

RA2. Planifica a organización das instalacións e os equipamentos electroestéticos,

cumprindo a lexislación.

¿ CA2.5. Identificáronse as características das cabinas de bronceamento.

¿ CA2.6. Especificouse a lexislación en materia de bronceamento por raios UVA.

¿ CA2.7. Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais.

¿ CA2.8. Controláronse as condicións de almacenamento de utensilios e accesorios.

RA3. Prepara e pon a punto os equipamentos de electroestética, regulando os parámetros.

¿ CA3.2. Describíronse as funcións das máquinas, os utensilios e os accesorios.

¿ CA3.3. Verificáronse e reguláronse os dispositivos e os sistemas electrónicos das

máquinas.

¿ CA3.4. Seleccionáronse accesorios, utensilios e cosméticos en función das características

de cada técnica.

¿ CA3.5. Controláronse as condicións de hixiene e desinfección de equipamentos, accesorios

e materiais.

¿ CA3.6. Montáronse e revisáronse os utensilios e os accesorios.

¿ CA3.7. Relacionáronse os parámetros de aplicación cos efectos.

RA4. Planifica a aplicación de técnicas electroestéticas, fototerápicas, mecanoterápicas,

de termoterapia e de crioterapia, e xustifica a secuencia do protocolo.

¿ CA4.1. Identificouse o estado da pel, as súas características e as súas alteracións previamente á selección da técnica ou das técnicas que se

vaian realizar.

¿ CA4.2. Elaborouse o protocolo de execución das técnicas electroestéticas, fototerápicas,

mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

¿ CA4.3. Organizouse a área de traballo co equipamento, os accesorios e os produtos
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necesarios.

¿ CA4.4. Adoptáronse as medidas de protección necesarias para a persoa usuaria e para

o persoal profesional.

¿ CA4.5. Axustáronse os parámetros de aplicación en función da técnica, os efectos

perseguidos e as características da persoa usuaria.

¿ CA4.6. Especificáronse as sensacións que se poden producir durante a aplicación da

técnica.

¿ CA4.7. Establecéronse as operacións previas necesarias para a aplicación da técnica

electroestética, fototerápica, mecanoterápica, e de termoterapia e crioterapia.

¿ CA4.8. Aplicáronse as técnicas de electroestética, fototerápicas, mecanoterápicas, e

de termoterapia e crioterapia adoptando as medidas de protección necesaria.

¿ CA4.9. Estableceuse a secuencia da técnica aplicada.

¿ CA4.10. Determináronse o sinerxismo e o antagonismo das técnicas nos tratamentos

estéticos combinados.

RA5. Caracteriza os novos aparellos de innovación tecnolóxica en estética en relación

cos efectos da súa aplicación.

¿ CA5.1. Identificáronse as novas tendencias en aparellos do mercado da estética.

¿ CA5.2. Especificáronse as características dos novos equipamentos de electroestética.

¿ CA5.3. Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de corrente, radiación e técnica.

¿ CA5.4. Identificáronse as precaucións e as contraindicacións de cada corrente.

¿ CA5.5. Estableceuse o protocolo de actuación das técnicas innovadoras.

MASAXE ESTÉTICO:

RA2. Realiza a análise previa tendo en conta as relacións entre as necesidades estéticas

e o proceso de masaxe.

¿ CA2.1. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

¿ CA2.3. Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

¿ CA2.4. Determináronse as alteracións estéticas e patolóxicas con repercusión na

aplicación de técnicas de masaxe.

¿ CA2.7. Identificáronse as demandas e/ou necesidades da persoa usuaria.

RA3. Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

¿ CA3.15. Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos.

RA4. Realiza masaxe estética manual personalizada, diferenciando as técnicas de realización

e os seus efectos.

¿ CA4.3. Formuláronse pautas de personalización de protocolos.

¿ CA4.5. Seleccionáronse as manobras e os parámetros específicos para cada zona

corporal.

¿ CA4.6. Elaboráronse criterios para a secuencia das manobras.

¿ CA4.10. Realizáronse as fases do procedemento segundo o protocolo establecido.

DERMOESTÉTICA:

RA3. Aplica os procedementos de análise facial e corporal, utilizando os medios específicos.
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¿ CA3.1. Determináronse os elementos do procedemento de traballo para a análise facial e corporal.

¿ CA3.2. Estableceuse a secuencia.

¿ CA3.3. Seleccionáronse os medios.

¿ CA3.4. Aplicáronse os equipamentos e os medios de análise.

¿ CA3.5. Xustificáronse as recomendacións previas á realización da análise.

¿ CA3.6. Relacionáronse as características cutáneas coas alteracións estéticas, tras a

observación.

¿ CA3.7. Interpretáronse os datos obtidos logo de realizada a exploración.

¿ CA3.8. Cubriuse a ficha técnica.

¿ CA3.9. Establecéronse as pautas de información dos resultados e a proposta de tratamento

tras o estudo estético.

 RA4. Deseña os protocolos de tratamentos faciais e corporais e determina a secuencia

das fases de actuación.

¿ CA4.1. Establecéronse as bases para o deseño dos procedementos de tratamentos estéticos.

¿ CA4.2. Determináronse os elementos que forman parte dun protocolo de tratamento

estético.

¿ CA4.3. Identificáronse as fases.

¿ CA4.4. Especificáronse e elaboráronse os protocolos estéticos de tratamento facial

de hidratación, de alteracións (da secreción sebácea, a pigmentación e a vascularización),

de ollos, pescozo e beizos, do avellentamento cutáneo, etc.

¿ CA4.5. Especificáronse e elaboráronse os protocolos estéticos de tratamentos corporais

de adiposidades localizadas e celulite, de flaccidez e elastose de estrías, de alteracións

da circulación periférica, etc., segundo as súas indicacións.

¿ CA4.6. Determináronse e elaboráronse os procedementos especiais de tratamento de

alteracións estéticas dos seos, do embarazo e do posparto.

 RA5. Determina os coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de medicina

e cirurxía estética, e selecciona técnicas e materiais.

¿ CA5.1. Caracterizáronse os tratamentos médico-cirúrxicos con repercusión estética.

¿ CA5.2. Especificáronse os coidados estéticos previos e posteriores a unha intervención

de medicina estética.

¿ CA5.3. Seleccionáronse os coidados e os tratamentos correspondentes ás actuacións

estéticas precirúrxicas e poscirúrxicas.

¿ CA5.4. Identificáronse as necesidades cutáneas logo dun tratamento médicocirúrxico.

¿ CA5.5. Identificáronse os coidados estéticos necesarios en pacientes oncolóxicos.

¿ CA5.6. Identificáronse os coidados estéticos en clientes con necesidades específicas

(diabéticos, con mobilidade limitada, etc.).

¿ CA5.7. Relacionáronse os medios e as técnicas coas necesidades estéticas.

¿ CA5.8. Pautouse a secuencia do protocolo.
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 RA6. Deseña tratamentos estéticos novos analizando a tecnoloxía innovadora adecuada

ao proceso.

¿ CA6.1. Elaborouse un plan de análise de mercado de innovacións estéticas.

¿ CA6.2. Valorouse o uso de medios de información e documentación.

¿ CA6.3. Relacionáronse as características das novas técnicas cos tratamentos estéticos.

¿ CA6.4. Recoñecéronse as propiedades dos novos materiais e accesorios.

¿ CA6.5. Xustificouse o emprego de novos principios activos.

¿ CA6.6. Valorouse a viabilidade da inclusión de tecnoloxía avanzada.

¿ CA6.7. Determinouse o protocolo do tratamento innovador.

COSMETOLOXÍA APLICADA A ESTÉTICA E BENESTAR

RA1. Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun

cosmético, para o que analiza as súas características e a súa capacidade de penetración

na pel.

¿ CA1.11. Identificáronse as técnicas extractivas e os principios activos da fitocosmética.

RA2. Prepara produtos cosméticos organizando as operacións de elaboración, e recoñece

os sistemas dispersos.

¿ CA2.1. Establecéronse as diferenzas entre sistemas dispersos homoxéneos e heteroxéneos.

¿ CA2.2. Distinguíronse os compoñentes das disolucións, os factores que afectan a solubilidade e o xeito de expresar a súa concentración.

¿ CA2.3. Identificáronse as fases e as propiedades das suspensións e das suspensións

coloidais.

¿ CA2.4. Clasificáronse os tensoactivos e analizouse a súa función.

¿ CA2.5. Clasificáronse as emulsións en función da composición das súas fases.

¿ CA2.6. Especificáronse as formas de presentación dos cosméticos.

¿ CA2.7. Recoñeceuse a importancia do tipo de envase na determinación da forma

cosmética.

¿ CA2.8. Identificáronse as substancias, os materiais e as técnicas para a elaboración

dunha fórmula cosmética.

¿ CA2.9. Especificáronse as partes dunha fórmula cosmética (composición cuantitativa,

modus operandi e características dos seus ingredientes).

¿ CA2.10. Preparáronse fórmulas de cosméticos no laboratorio.

¿ CA2.11. Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos

necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e cosméticos sinxelos,

en condicións de saúde.

¿ CA2.12. Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias

para a fabricación e a manipulación de mesturas de compostos e cosméticos

sinxelos, en condicións de saúde.

¿ CA2.13. Elimináronse selectivamente os residuos xerados.

RA4. Caracteriza as novas tendencias do sector, para o que analiza as innovacións
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cosméticas e cosméticos especiais.

¿ CA4.1. Detectáronse as novas tendencias do mercado cosmético.

¿ CA4.2. Valorouse o emprego do perfume na sociedade actual.

¿ CA4.3. Estableceuse a finalidade dos cosméticos que se empregan en técnicas de

electroestética.

¿ CA4.4. Sinaláronse os compoñentes, os efectos, as indicacións e as precaucións dos

materiais que se empregan para o recheo e as infiltracións en medicina e en cirurxía

estética.

¿ CA4.5. Identificáronse as técnicas estéticas contraindicadas en usuarios de tratamento

médico con bótox ou materiais de recheo.

¿ CA4.6. Valorouse o uso da nutricosmética como tratamento complementario aos tratamentos

estéticos.

¿ CA4.7. Relacionouse a composición química dos principios activos de recente incorporación

aos cosméticos cos seus efectos e as súas indicacións.

¿ CA4.8. Vinculouse o emprego dos novos excipientes co aumento da eficacia dos

principios activos que transportan.

RA5. Dispón os cosméticos nos establecementos de venda e controla as condicións de

seguridade e hixiene.

¿ CA5.1. Identificáronse os tipos de establecemento de venda de cosméticos.

¿ CA5.2. Establecéronse as características do márketing aplicado á venda de cosméticos.

¿ CA5.3. Relacionouse a disposición do produto e as técnicas de merchadising coas

vendas.

¿ CA5.4. Especificáronse as normas de almacenamento, conservación e manipulación

dos cosméticos.

¿ CA5.5. Identificáronse os factores que afectan a estabilidade dos produtos cosméticos.

¿ CA5.6. Seguiuse a normativa sobre xestión de residuos.

¿ CA5.7. Analizáronse os provedores de cosméticos e as marcas comerciais a través

das técnicas da información e da comunicación.

¿ CA5.8. Especificouse a lexislación sobre venda e conservación de produtos cosméticos.

RA6. Planifica actuacións de asesoramento cosmético, utilizando técnicas de comunicación

e márketing.

¿ CA6.1. Programáronse as fases do protocolo de asesoramento cosmético.

¿ CA6.2. Relacionouse o estudo estético previo e as características da persoa usuaria

co asesoramento profesional de cosméticos.

¿ CA6.3. Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

¿ CA6.4. Sinalouse o xeito de emprego e as precaucións de uso.

¿ CA6.5. Desenvolvéronse as pautas para a realización dun asesoramento directo.

¿ CA6.6. Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña promocional.

¿ CA6.7. Detalláronse as fases na realización dunha demostración profesional.
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¿ CA6.8. Establecéronse as pautas para a realización artigos especializados de asesoría

cosmética.

¿ CA6.9. Determináronse as fases da venda e as características do persoal vendedor.

10.2) DEREITO Á REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS NA AULAción

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 ó 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.

- Que supoña un risco para o modelo.

Cando, en base dalgún dos puntos anteriores, sexa de aplicación a prohibición de realizar as prácticas na 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 á avaliación

continua.

10.3) SECUENCIA DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Debido a complexidade na divisións das UD do módulo poderá ser preciso modificar a secuencia establecida  adiantando parte dos contidos.

Teremos tamén en conta que a maioría das UD necesitan dos coñecementos, prácticas, actitudes das anteriores e ás veces das posteriores.

Haberá polo tanto unha marxe de flexibilidade, non influíndo isto na duración  das mesmas.

10.4) TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TICs, E PROXECTO LINGÜÍSTICO

Dende 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 ó carecer de libros de texto nesa lingua, os apuntes daranse en castelán, pero tanto os

exames, coma as explicacións de ditos apuntes son en galego. No caso de que exista un alumno/a de fóra 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.

10.5) FICHA DO ALUMNO/A

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.

* Grupo de traballo asignado.
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* 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.

10.6) 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 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.

10.7) 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.

TO (Táboa de observación): serán aplicadas por observación directa do traballo do/a alumno/a empregando unha Escala de Valoración. Cada unha

delas será avaliada segundo o criterio: nunca (0), case nunca (2,5), ás veces (5), case sempre (7,5) e sempre(10).

Á hora de avaliar as distintas Unidades Didácticas (UD), empregarase o seguinte criterio:

- Para poder obter unha valoración positiva, tódolos instrumentos de avaliación deberán ter unha nota igual ou superior á metade da nota máxima

establecida.
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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 = 30% (Parte teórica) + 60% (Parte práctica)+ 10% (traballos e Outros)

A nota incrementarase en función das valoracións obtidas nas TO 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, deberanse ter tódalas UD incluídas na mesma, avaliadas positivamente (5 ou máis). Neste caso farase a media

correspondente de tódalas UD (segundo a porcentaxe establecida). No caso de ter algunha UD non superada a nota máxima será 4.

10.8) RESOLUCION 2019/20

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 ó 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 descontinuos. 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 da alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro. Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un

apercibimento ó 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.

Solicitude de convocatoria extraordinaria:

  O alumnado que esgotase as convocatorias ás 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.
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10.9) 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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