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1. Identificación da programación
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da familia

profesional
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ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e Estética Ciclos
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3005 Atención á clientela 32020/2021 6958

(*) 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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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Esta programación corresponde o módulo profesional de atención a clientela, desenvolvendo o currículo de este módulo na Formación Profesional

Básica de 2º Curso.

DECRETO 107/2014, de 4 de septiembre, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de

formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinteún currículos de títulos profesionales básicos.

Módulo profesional impartido no I.E.S. 12 de Outubro, Ourense cuxo currículo adapta a titulación ao campo profesional e de traballo da realidade

socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción

laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

O currículo deste módulo profesional de ATENCIÓN A CLIENTELA que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil

profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios do módulo

profesional, expresados a través dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as

alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles permitan conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito

no mundo laboral.

Os profesionais que superen este módulo exercerán a súa actividade en medianas e pequenas empresas que teñen relación directa coa imaxe

persoal, establecementos do sector de servizos de estética e peiteado, e en xeral en establecementos relacionados coa venda de produtos de

imaxe persoal, coa cosmética, ou aqueles nos que se desempeñen tarefas de execución de maquillaxe , así como a comercialización dos

produtos e os servizos estéticos, ofrecendo un servizo de atención á clientela da empresa.

Ó remate deste Módulo de ATENCIÓN O CLIENTE (2º Formación Profesional Básica), o alumno será capaz de desenrolar as funcións básicas de

Axudante

Estas persoas exercen xeralmente a súa actividade por conta allea en salóns de peiteado e de beleza, en salas de peiteado e/ou estética, en

ximnasios ou centros de beleza de hoteis, residencias de persoas maiores, , baixo a supervisión de persoal técnico responsables. Tamén poden

realizar de xeito autónomo servizos básicos de peiteado, manicura e pedicura, depilación e maquillaxe

Este módulo profesional contén a formación asociada á función de atención e servizo á clientela, tanto na información previa como na posvenda do

produto ou servizo. A definición desta función abrangue aspectos como: Comunicación coa clientela. Información do produto como base do

servizo. Atención de reclamacións
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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 Atención da clientela. 14 20

2 Comunicación ca
clientela.

12 20

3 Informar a clientela do
servizo realizado

15 20

4 Recoñecer as
capacidades
asociadas a iniciativa
emprendedora

12 20

5 Atención de
reclamacións e a
seguridade nos
servizos

16 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Atención da clientela. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 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 Analizouse o comportamento da clientela posible

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela

CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao desenvolvemento desta

CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, etc.)

CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial axeitado

CA1.7 Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as

CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no trato

CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara e precisa

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso de comunicación. Axentes e elementos que interveñen.

 Barreiras e dificultades comunicativas.

 Comunicación verbal: emisión e recepción de mensaxes orais.

 Motivación, frustración e mecanismos de defensa. Comunicación non verbal.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Comunicación ca clientela. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto de vista técnico 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 Analizouse a tipoloxía de público

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público

CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das calidades esperables

CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan varias posibilidades, e informouse das características e dos acabamentos previsibles de cada unha

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida

4.2.e) Contidos

Contidos

 O/a vendedor/ora: características, funcións e actitudes; calidades e aptitudes para a venda e o seu desenvolvemento.

 Exposición das calidades dos produtos e servizos.

 O/a vendedor/ora profesional: modelo de actuación. Relacións coa clientela.

 Técnicas de venda.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Informar a clientela do servizo realizado 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operacións executadas 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 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos realizados nos artigos

CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos entregados e os tempos previstos para iso

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto

CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso contrario, tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións

CA3.5 Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal, elementos clave na atención á clientela

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Papeis, obxectivos e relación entre profesionais e a clientela.

 Tipoloxía de clientela e a súa relación coa prestación do servizo.

 Atención personalizada como base da confianza na oferta de servizo.

 Necesidades e gustos da clientela, e criterios para a súa satisfacción.

 Obxeccións da clientela e o seu tratamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Recoñecer as capacidades asociadas a iniciativa emprendedora 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela 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 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela

CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela

4.4.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora no servizo de atención á clientela.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na actividade de atención á clientela.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Atención de reclamacións e a seguridade nos servizos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación 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 Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente corrixibles, expondo claramente os tempos e as condicións das operacións que cumpra realizar, así como o
nivel de probabilidade de modificación esperable

CA5.2 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas reclamacións

CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso

CA5.4 Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha reclamación

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas utilizadas na actuación ante reclamacións. Xestión de reclamacións. Alternativas reparadoras. Elementos formais que contextualizan unha reclamación.

 Documentos necesarios ou probas nunha reclamación. Procedemento de recollida das reclamacións.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Mínimos exixibles:

UD1:

CA1.1 - Analizouse o comportamento da clientela posible.Describir os elementos de comportamento da clientela

CA1.2 - Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida

CA1.3 - Obtívose a información necesaria da posible clientela

CA1.4 - Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao desenvolvemento desta

CA1.5 - Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información,

pedir a alguén que repita, etc.)

CA1.6 - Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial axeitado

CA1.7 - Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as

CA1.8 - Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no trato

UD2:

CA2.1 - Analizouse a tipoloxía de público

CA2.2 - Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral

CA2.3 - Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial

CA2.4 - Diferenciouse entre información e publicidade

CA2.5 - Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público

CA2.6 - Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das calidades esperables

CA2.7 - Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan varias posibilidades, e informouse das características e dos

acabamentos previsibles de cada unha

UD3:

CA3.1 - Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos realizados nos artigos

CA3.2 - Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos entregados e os tempos previstos

para iso

CA3.3 - Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto

CA3.4 - Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso contrario, tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións

CA3.5 - Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal, elementos clave na atención á clientela

CA3.6 - Mantívose sempre o respecto cara á clientela

CA3.8 - Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas

UD4:

CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para o desenvolvemento da

atención á clientela

CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela

UD5:

CA5.1 - Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente corrixibles, expondo claramente os tempos e as condicións das

operacións que cumpra realizar, así como o nivel de probabilidade de modificación esperable

CA5.2 - Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas reclamacións

CA5.3 - Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.4 - Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha reclamación

CA5.5 - Cubriuse unha folla de reclamación

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN :

Nas dúas avaliacións

Para acadar unha cualificación positiva deberán obter como mínimo a metade da nota máxima establecida en cada un dos instrumentos de

avaliación.

O desglose da nota:

70% proba escrita: pode ser preguntas de desenvolvemento ,curtas ou tipo test,sendo a nota máxima un 10. Ten que superar esta parte para

facer media cas taboas de observación

30% probas prácticas (taboas de observación): O alumnado realizará prácticas diariamente, que o profesor anotará na táboa de observación,

deste modo o profesor valora a calidade dos traballos, o interes polo traballo continuado e poderá corrixir erros.

ten que superar esta parte para facer media ca proba escrita

Realizará alomenos unha proba teórica en cada trimestre.

Cando a media resultante teña unha cifra decimal o profesor valorará o redondeo por enrriba

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

As avaliacións suspendidas poderán ser recuperadas no seguinte trimestre.

O alumnado que suspenda todas as avaliacións terá dereito a un exame final, tanto proba escrita coma taboas de observación .

O exame final se avaliarán a proba escrita cun peso do 70% e probas prácticas (taboas de observación) cun peso de 30%.

 Para acadar unha cualificación positiva deberán obter como mínimo a metade da nota máxima establecida en cada un dos instrumentos de

avaliación e ter superadas ambas probas

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

 O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo de atención a clientela é o 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 na xustificación de esas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro.

Os menores de 16 anos non terán pérdida de dereito a avaliación continua.

Os alumnos que houbesen perdido o dereito a avaliación continua serán calificados nunha proba única que constará de:

 A.-Unha proba teórico,de maximo 2h. que contará un 70% da nota.

 B.-Unha proba práctico, de duración maxima de 1 horas, que contará un 30% da nota.

Será necesario ter superado cada unha das probas para poder facer media

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

O seguimento da programación realizarase dacordo co calendario oficial, distado pola Xefatura de Estudos. E a avaliación propia da práctica

docente realizarase mediante a enquisa de valoración docente por parte do alumnado.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.

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 dunha enquisa inicial do alumnado.

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

Traballar conxuntamente co Departamento de Orientación para o reforzo educativo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A ensinanza dos valores nunha sociedade democratica, libre, tolerante , plural , etc. .. continua sendo unha das finalidades prioritarias da

educación , tal e como se pon de manifesto nos obxetivos de todas as etapas educativas e nos específicos de cada unha das areas de

coñecemento .

De feito, os valores civicos e eticos (educación para a paz , a saúde, a igualdade entre sexos, a sexualidade , a educación do consumidor, a

educación vial, a educación ambiental e a educación intercultural ) integranse transversalmente en todos os aspectos do curriculo .

- Educación para a convivencia

- Fomentaremos o respeto pola autonomía dos demais e o dialogo coma maneira de resolver os conflitos , traballando o debate ou o coloquio

- Educación para a saude. Neste sentido resaltaremos a importancia do benestar físico , psíquico , individual , social e ambiental .

- Educación para a paz

- Fomentar a relacion con outras persoas e participación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, superando inhibicións e

prexuicios , recoñecendo e valorando criticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera discriminación baseada en distincións de raza,

sexo, clase social , crenzas e outras características individuais e sociais .

- Educación do consumidor. Trataremos este tema mediante a análise de anuncios publicitarios televisivos, tentando fomentar unha actitude critica

e responsable fronte o consumo e os mecanismos do mercado .

- Educación non sexista . Identificaranse aqueles trazos sexistas da lingua, tentando resolver a discriminación mediante formas axeitadas.

- Educacion ambiental. A través da visualización de documentos televisivos reflexionarase sobre problemas medioambientais , contemplando

posible solucións

- Educación vial. Fomentaranse conductas e hábitos de de seguridade vial encamiñadas a facer un uso correcto da vía publica , analizando

criticamente as mensaxes

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 O longo do curso desarrollarense distintas actividades extraescolares . Estas activividades quedan reflectidas na programación do departamento

10.Outros apartados
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10.1) 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 Peiteado e Estética Ciclos
formativos de
grao básico

CBIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3042 Ciencias Aplicadas II 72020/2021 194162

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

Profesorado asignado ao módulo FERNANDO LÓPEZ PIECHO

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 contribue a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para que, utilizando os pasos do

razoamento científico, básicamente a observación e a experimentación, o alumno aprenda a interpretar fenómenos naturais, e do mesmo modo,

poida afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da súa vida cotiá, para elo ten un obxectivos mínimos:

- Resolución de problemas, tando no ámbito científico como no cotián

- Interpreteción de gráficos e curvas

- Aplicación, cando proceda, do método científico

- Valoración do ambiente e da influencia dos contaminantes

- Características da enerxía nuclear

- Aplicación de procedementos físicos e químicos elementais

- Realización de exercicios de expresión oral

- Representación de forzas

- Coidados básicos da pel

- Prevención de doenzas
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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 Transformación de expresións alxebráicas; Operacións alxebraicas de suma, diferenza, producto, cociente e
factor común.- Obtención de valores numéricos en fórmulas; regra de Ruffini.- Polinomios: raíces e
factorización; teorema do resto e teorema do factor.- Resolución alxébrica e gráfica de ecuacións de primeiro e
de segundo grao.- Resolución de sistemas de ecuacións sinxelos.- Técnicas de resolución de problemas con
ecuacións e sistemas.- Linguaxe alxébrica; precisión e simplicidade na tradución de situacións reais

Resolución de
ecuacións e de
sistemas en situacións
cotiás

15 10

2 Método científico.- Fases do método científico: observación, elaboración de hipóteses, experimentación,
análise de resultados, e leis ou teorías.- Aplicación das fases do método científico a situación sinxelas.-
Traballo en equipo: repartición de tarefas e de rfesponsabilidades, cooperación, respeto e orde; elaboración de
informes

Resolución de
problemas sinxelos

10 5

3 Puntos e rectas.- Rectas secantes e paralelas.- Ángulo: medida.- Polígonos: descrición dos seus elementos e
clasificacións.- Triángulos; semellanza; teoremas de Tales e de Pitágoras.- Circunferencia e os seus
elementos; medida e cálculo de lonxitude, áreas e volumenes; asignación de unidades.- Cálculo de medidas
indirectas; semellanzas; descomposición en figuras máis simples.- Traballo en equipo: repartición de tarefas e
de responsabilidades, cooperación e respeto; presentación de resultados.- Uso de aplicacións informáticas de
xeometría dinámica para o estudo e a representación de figuras xeométricas

Realización de
medidas e figfuras
xeométricas

15 10

4 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión
analítica.- Funcións liniais; ecuación da recta.- Funcións cuadráticas; representación gráfica.- Representación
gráfica da función inversa e da función exponencial.- Uso de aplicacións informáticas para a representación, a
simulación e a análise da gráfica dunha función.- Estadística; táboa e gráficos estadísticos; medidas de
centralización e dispersión.- Cálculo de probabilidades; propiedades dos sucesos e da probabilidade;
resolución de problemas

Interpretación de
gráficos

10 5

5 Material básico no laboratorio; inventario.- Normas de traballo no laboratorio.- Medida de magnitudes
fundamentais: lonxitude, masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.- Recoñecemento de biomoléculas
orgánicas e inorgánicas.- Microscopio óptico e lupa binocular: fundamentos ópticos e manexo; utilización para
describir a célula, e os tecidos animais e vexetais.- Informes de traballo no laboratorio: estrutura e formato.-

Aplicación de técnicas
físicas ou químicas

10 10

6 Reacción química; compoñentes e procesos; ensaios de laboratorio.- Condicións de produción das reaccións
químicas: intervención de enerxía.- Reaccións químicas en ámbitos da vida cotiá, da natureza e na industria.-
Reaccións químicas básicas: combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e
anaeróbica.- Procesos que teñen lugar nas industrias máis salientables (alimentarias, cosmética e de
reciclaxe).- Normas de seguridade no traballo de laboratorio.-

Recoñecemento de
reaccións químicas
cotiás

10 5

7 Orixe da enerxía nuclear.- Tipos de procesos para a obtención e o uso da enerxía nuclear: fusión e fisión.-
Residuos radioactivos provenientes das centrais nucleares: problemática da súa xestión e do seu tratamento.-
Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, normas, orde e elaboración de informes

Identificación de
aspectos relativos á
contaminación nuclear

15 10

8 Axentes xeolóxicos externos e internos.- Acción dos axentes xeolóxicos externos: meteorización, erosión,
transporte e sedimentación.- Identificación dos resultados da acción dos axentes xeolóxicos.- Relevo e
paisaxe; factores condicionantes

Identificación nos
cambios no relevo e
na paisaxe da Terra

15 10

9 Concepto.- Chuvia ácida.- Efecto invernadoiro.- Destrución da capa de ozono.- Categorización dos
contaminantes
atmosféricos principais

15 5

10 Auga: factor esencial para a vida no planeta.- Contaminación da auga: causas e efectos.- Tratamentos de
depuración e potabilización de agua.- Métodos de almacenamento da auga proveniente dos desxeamentos, as
descargas fluviais e a chuvia.-

Identificación de
contaminantes da
auga

20 10

11 Concepto e aplicacións do desenvolvemento sustentable.- Factores que inciden sobre a conservación do
ambiente.- Accións que contribúen ao mantemento e na mellora do equilibrio ambiental

Equilibrio ambiental e
desenvolvemento
sustentable

15 5

12 Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria e a súa aceleración.- Distancia percorrida, velocidade
e aceleración; unidades do Sistema Internacional e más habituais; cálculos en movemento con aceleración
constante.- Magnitudes escalares e vectoriais: distancia percorrida, velocidade e aceleración.- Movemento
rectilíneo uniforme: características; interpretación gráfica.- Forza: resultado dunha interacción; relación entre
forzas e movementos.- Representación de forzas aplicadas a un sólido en situacións habituais; resultante.- Leis
de Newton.-

influencia das forzas
sobre o estado de
repouso e de
movemento dos
corpos

15 5

13 Electricidade e desenvolvemento tecnolóxico.- Materia e electricidade.- Magnitudes básicas manexadas no
consumo de electricidade: enerxía e potencia; aplicacións na vida cotiá: interpretación do recibo da luz.-
Hábitos de consmo e aforro de electricidade.- Sistemas de produción de enerxía eléctrica: tipos de centrais
eléctricas, as súas vantaxes e as súas desventaxes.- Transporte e distribución da enerxía eléctrica: etapas.-
Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades; elaboración de informes

Produción e utilización
da enerxía eléctrica

15 5

14 Microorganismos e parásitos máis comúns que afectan as persoas.- Clasificación das doenzas infecciosas e
parasitarias que afectan a pel e o aparello dixestivo.- Limpeza, conservación, coidado e almacenamento do
material de traballo.- Protocolo do lavado de mans.- Tipos de desinfectantes e formas de uso.- Limpeza,
desinfeción e esterilización do material de traballo; riscos derivados do seu deficiente procedemento de
desinfección e esterilización.- Riscos provenientes dunha deficiente limpieza do persoal, do material e do lugar
de traballo.- Medidas de protección personal segundo o perfil profesional

Prevención de
doenzas

14 5
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Resolución de ecuacións e de sistemas en situacións cotiás 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica 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 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

CA1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

CA1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

CA1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

CA1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, produto, cociente e factor común.

 Obtención de valores numéricos en fórmulas. Regra de Ruffini.

 Polinomios: raíces e factorización. Teorema do resto e teorema do factor.

 Resolución alxébrica e gráfica de ecuacións de primeiro e de segundo grao.

 Resolución de sistemas de ecuacións sinxelos.

 Técnicas de resolución de problemas con ecuacións e sistemas.

 Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Resolución de problemas sinxelos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do método científico 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 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

CA2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

CA2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese

CA2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución

CA2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente

CA2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Método científico.

 Fases do método científico: observación, elaboración de hipóteses, experimentación, análise de resultados, e leis ou teorías.

 Aplicación das fases do método científico a situacións sinxelas.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación, respecto e orde. Elaboración de informes.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Realización de medidas e figfuras xeométricas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas necesarias 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 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida

CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico

CA3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

CA3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas

CA3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras

4.3.e) Contidos

Contidos

 Puntos e rectas.

 Rectas secantes e paralelas.

 Ángulo: medida.

 Polígonos: descrición dos seus elementos e clasificación.

 Triángulos. Semellanza; teoremas de Tales e de Pitágoras.

 Circunferencia e os seus elementos. Medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. Asignación de unidades.

 Cálculo de medidas indirectas. Semellanzas; descomposición en figuras máis simples.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación e respecto. Presentación de resultados.

 Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica para o estudo e a representación de figuras xeométricas.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Interpretación de gráficos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elementais e os principais
valores estatísticos 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 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

CA4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación

CA4.3 Representouse graficamente a función inversa

CA4.4 Representouse graficamente a función exponencial

CA4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais

CA4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística

CA4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

CA4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión

CA4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade

CA4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica.

 Funcións lineais. Ecuación da recta.

 Funcións cuadráticas. Representación gráfica.

 Representación gráfica da función inversa e da función exponencial.

 Uso de aplicacións informáticas para a representación, a simulación e a análise da gráfica dunha función.

 Estatística. Táboas e gráficos estatísticos. Medidas de centralización e dispersión.

 Cálculo de probabilidades. Propiedades dos sucesos e da probabilidade. Resolución de problemas.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aplicación de técnicas físicas ou químicas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas 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 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

CA5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

CA5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

CA5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

CA5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións

CA5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

4.5.e) Contidos

Contidos

 Material básico no laboratorio. Inventario.

 Normas de traballo no laboratorio.

 Medida de magnitudes fundamentais: lonxitude, masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.

 Recoñecemento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

 Microscopio óptico e lupa binocular: fundamentos ópticos e manexo; utilización para describir a célula, e os tecidos animais e vexetais.

 Informes de traballo no laboratorio: estrutura e formato.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Recoñecemento de reaccións químicas cotiás 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os
cambios que se producen 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 reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

CA6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas

CA6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

CA6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)

CA6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio

CA6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas

CA6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

4.6.e) Contidos

Contidos

 Reacción química. Compoñentes e procesos. Ensaios de laboratorio.

 Condicións de produción das reaccións químicas: intervención de enerxía.

 Reaccións químicas en ámbitos da vida cotiá, da natureza e na industria.

 Reaccións químicas básicas: combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica.

 Procesos que teñen lugar nas industrias máis salientables (alimentarias, cosmética e de reciclaxe).

 Normas de seguridade no traballo de laboratorio.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Identificación de aspectos relativos á contaminación nuclear 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación 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 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

CA7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

CA7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares

CA7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares

CA7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC

4.7.e) Contidos

Contidos

 Orixe da enerxía nuclear.

 Tipos de procesos para a obtención e o uso da enerxía nuclear: fusión e fisión.

 Residuos radioactivos provenientes das centrais nucleares: problemática da súa xestión e do seu tratamento.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, normas, orde e elaboración de informes.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Identificación nos cambios no relevo e na paisaxe da Terra 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe 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 axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo

CA8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo

CA8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo

4.8.e) Contidos

Contidos

 Axentes xeolóxicos externos e internos.

 Acción dos axentes xeolóxicos externos: meteorización, erosión, transporte e sedimentación.

 Identificación dos resultados da acción dos axentes xeolóxicos.

 Relevo e paisaxe. Factores condicionantes.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9  Categorización dos contaminantes atmosféricos principais 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

CA9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala

CA9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

CA9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións

4.9.e) Contidos

Contidos

 Concepto.

 Chuvia ácida.

 Efecto invernadoiro.

 Destrución da capa de ozono.
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Identificación de contaminantes da auga 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA10 - Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no ambiente e o seu tratamento de depuración SI

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

Criterios de avaliación

CA10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

CA10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos

CA10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de laboratorio

CA10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta

4.10.e) Contidos

Contidos

  Auga: factor esencial para a vida no planeta.

  Contaminación da auga: causas e efectos.

  Tratamentos de depuración e potabilización de auga.

  Métodos de almacenamento da auga proveniente dos desxeamentos, as descargas fluviais e a chuvia.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Equilibrio ambiental e desenvolvemento sustentable 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA11 - Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora
e a súa conservación SI

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

Criterios de avaliación

CA11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

CA11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable

CA11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente

CA11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental

4.11.e) Contidos

Contidos

  Concepto e aplicacións do desenvolvemento sustentable.

  Factores que inciden sobre a conservación do ambiente.

  Accións que contribúen ao mantemento e na mellora do equilibrio ambiental.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 influencia das forzas sobre o estado de repouso e de movemento dos corpos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA12 - Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou ao repouso dos
obxectos e as magnitudes postas en xogo SI

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

Criterios de avaliación

CA12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

CA12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

CA12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración

CA12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática

CA12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

CA12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos

CA12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá

4.12.e) Contidos

Contidos

  Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria e a súa aceleración.

  Distancia percorrida, velocidade e aceleración. Unidades do Sistema Internacional e máis habituais. Cálculos en movementos con aceleración constante.

  Magnitudes escalares e vectoriais: distancia percorrida, velocidade e aceleración.

  Movemento rectilíneo uniforme: características. Interpretación gráfica.

  Forza: resultado dunha interacción. Relación entre forzas e movementos.

  Representación de forzas aplicadas a un sólido en situacións habituais. Resultante.

  Leis de Newton.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Produción e utilización da enerxía eléctrica 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA13 - Identifica os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización da enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu consumo, describindo os
cambios producidos e as magnitudes e valores característicos SI

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

Criterios de avaliación

CA13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

CA13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

CA13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

CA13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas

CA13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria

CA13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España

4.13.e) Contidos

Contidos

  Electricidade e desenvolvemento tecnolóxico.

  Materia e electricidade.

  Magnitudes básicas manexadas no consumo de electricidade: enerxía e potencia. Aplicacións na vida cotiá: interpretación do recibo da luz.

  Hábitos de consumo e aforro de electricidade.

  Sistemas de produción de enerxía eléctrica: tipos de centrais eléctricas, as súas vantaxes e as súas desvantaxes.

  Transporte e distribución da enerxía eléctrica: etapas.

  Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades; elaboración de informes.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Prevención de doenzas 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA14 - Prevén a posibilidade de aparición de doenzas básicas, utilizando técnicas de mantemento e desinfección dos utensilios e dos aparellos utilizados nas
actuacións derivadas da súa profesión SI

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

Criterios de avaliación

CA14.1 Caracterizáronse microorganismos e parasitos comúns que afectan a pel e ao aparello dixestivo

CA14.2 Categorizáronse os principais axentes causantes de infeccións por contacto con materiais infectados ou contaminados

CA14.3 Recoñecéronse as doenzas infecciosas e parasitarias máis frecuentes que afectan a pel e o aparello dixestivo

CA14.4 Propuxéronse formas de prevención de infeccións e parasitoses que afectan a pel e o aparello dixestivo

CA14.5 Identificáronse as principais substancias utilizadas no procesamento dos alimentos que poden actuar como tóxicos

CA14.6 Analizouse e protocolizouse o procedemento de lavado das mans antes e despois de calquera manipulación, co obxecto de previr a transmisión de doenzas

CA14.7 Identificáronse e tipificáronse distintos tipos de desinfectantes e métodos de esterilización

CA14.8 Analizáronse e experimentáronse diversos procedementos de desinfección e esterilización

4.14.e) Contidos

Contidos

  Microorganismos e parasitos máis comúns que afectan as persoas.

  Clasificación das doenzas infecciosas e parasitarias que afectan a pel e o aparello dixestivo.

  Limpeza, conservación, coidado e almacenamento do material de traballo.

  Protocolo do lavado de mans.

  Tipos de desinfectantes e formas de uso.

  Limpeza, desinfección e esterilización do material de traballo. Riscos derivados do seu deficiente procedemento de desinfección e esterilización.

  Riscos provenientes dunha deficiente limpeza do persoal, do material e do lugar de traballo.

  Medidas de protección persoal segundo o perfil profesional.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. Resolución de ecuacións e de sistemas en situacións cotiás

     CA 1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios si

     CA 1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica si

     CA 1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico si

     CA 1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas si

     CA 1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar
situacións formuladas na vida real si

     CA 1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos si

 UD 2. Resolución de problemas sinxelos

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 10 % 5 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

70 % 50 % 50 % 75 % 85 % 54 % 35 % 40 % 64 % 20 % 45 % 40 % 100 % 60 % 55,40 %

Proba escrita + modelo de
solución 70 % 50 % 50 % 75 % 85 % 54 % 15 % 40 % 54 % 20 % 45 % 40 % 100 % 60 % 53,90 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,50 %

Proba de
produción

0 % 0 % 25 % 0 % 15 % 12 % 32 % 20 % 10 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11,70 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 25 % 0 % 15 % 12 % 32 % 20 % 10 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11,70 %

Proba de
desempeño

30 % 50 % 25 % 25 % 0 % 34 % 33 % 40 % 26 % 30 % 55 % 60 % 0 % 40 % 32,90 %

Táboa de indicadores de
observación 30 % 50 % 25 % 25 % 0 % 34 % 33 % 40 % 26 % 30 % 55 % 60 % 0 % 40 % 32,90 %

Todas as probas UD1 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 5 % 10 % 5 % 10 % 10 % 5 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 70 % 50 % 50 % 75 % 85 % 54 % 15 % 40 % 54 % 20 % 45 % 40 % 100 % 60 % 53,90 %

Táboa de indicadores para produtos 0 % 0 % 25 % 0 % 15 % 12 % 52 % 20 % 20 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13,20 %

Táboa de indicadores de observación 30 % 50 % 25 % 25 % 0 % 34 % 33 % 40 % 26 % 30 % 55 % 60 % 0 % 40 % 32,90 %

Todas as probas RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 RA11 RA12 RA13 RA14

10,00 % 5,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 %

Proba escrita + modelo de solución 70,00 % 15,00 % 40,00 % 54,00 % 20,00 % 45,00 % 40,00 % 100,00 % 60,00 % 50,00 % 50,00 % 75,00 % 85,00 % 54,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0,00 % 52,00 % 20,00 % 20,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 15,00 % 12,00 %

Táboa de indicadores de observación 30,00 % 33,00 % 40,00 % 26,00 % 30,00 % 55,00 % 60,00 % 0,00 % 40,00 % 50,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 34,00 %

Todas as probas Total

100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 53,90 %

Táboa de indicadores para produtos 13,20 %

Táboa de indicadores de observación 32,90 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por
distintos medios si

     CA 2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación si

     CA 2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou
non a súa hipótese si

     CA 2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución si

     CA 2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito
coherente si

     CA 2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses
emitidas si

 UD 3. Realización de medidas e figfuras xeométricas

     CA 3.1 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e
de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida si

     CA 3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar
ou calcular medidas indirectas no mundo físico si

     CA 3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades
correctas si

     CA 3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas si

     CA 3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras si

 UD 4. Interpretación de gráficos

     CA 4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas si

     CA 4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa
representación si

     CA 4.3 Representouse graficamente a función inversa si

     CA 4.4 Representouse graficamente a función exponencial si

     CA 4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións
reais si

     CA 4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa
estatística si

     CA 4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos si

     CA 4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de
dispersión si

     CA 4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade si

     CA 4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos si

 UD 5. Aplicación de técnicas físicas ou químicas

     CA 5.1 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio si

     CA 5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura,
etc.) si

     CA 5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos si

     CA 5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de
instrumentos ópticos si

     CA 5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os
resultados obtidos e as conclusións si

     CA 5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio si

 UD 6. Recoñecemento de reaccións químicas cotiás

     CA 6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria si

     CA 6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas si

     CA 6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela si

     CA 6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición,
neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica) si
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de
laboratorio si

     CA 6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria,
cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas si

     CA 6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio si

 UD 7. Identificación de aspectos relativos á contaminación nuclear

     CA 7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear si

     CA 7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear si

     CA 7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de
mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares si

     CA 7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares si

     CA 7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC si

 UD 8. Identificación nos cambios no relevo e na paisaxe da Terra

     CA 8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo si

     CA 8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo si

     CA 8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as
consecuencias no relevo si

     CA 8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen
e as consecuencias no relevo si

     CA 8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que
interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo si

 UD 9.  Categorización dos contaminantes atmosféricos principais

     CA 9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan si

     CA 9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e
como sería posible evitala si

     CA 9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el,
así como as medidas para a súa redución si

     CA 9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias
para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións si

 UD 10. Identificación de contaminantes da auga

     CA 10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta si

     CA 10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos si

     CA 10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e
realizando ensaios de laboratorio si

     CA 10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta si

 UD 11. Equilibrio ambiental e desenvolvemento sustentable

     CA 11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable si

     CA 11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable si

     CA 11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente si

     CA 11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental si

 UD 12. influencia das forzas sobre o estado de repouso e de movemento dos corpos

     CA 12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade si

     CA 12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración,
expresándoas en unidades de uso habitual si

     CA 12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración si

     CA 12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as
expresións gráfica e matemática si

     CA 12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante si
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5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

10 % UD 1. Resolución de ecuacións e de sistemas en situacións cotiás

20 %     CA 1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

15 %     CA 1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

20 %     CA 1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

15 %     CA 1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

15 %     CA 1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

15 %     CA 1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos

5 % UD 2. Resolución de problemas sinxelos

18 %     CA 2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

15 %     CA 2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

15 %     CA 2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese

17 %     CA 2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución

20 %     CA 2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente

15 %     CA 2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas

10 % UD 3. Realización de medidas e figfuras xeométricas

20 %     CA 3.1 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e
movementos si

     CA 12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá si

 UD 13. Produción e utilización da enerxía eléctrica

     CA 13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de
electricidade na vida cotiá si

     CA 13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles si

     CA 13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas si

     CA 13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas si

     CA 13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á
persoa usuaria si

     CA 13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España si

 UD 14. Prevención de doenzas

     CA 14.1 Caracterizáronse microorganismos e parasitos comúns que afectan a pel e ao aparello dixestivo si

     CA 14.2 Categorizáronse os principais axentes causantes de infeccións por contacto con materiais
infectados ou contaminados si

     CA 14.3 Recoñecéronse as doenzas infecciosas e parasitarias máis frecuentes que afectan a pel e o
aparello dixestivo si

     CA 14.4 Propuxéronse formas de prevención de infeccións e parasitoses que afectan a pel e o aparello
dixestivo si

     CA 14.5 Identificáronse as principais substancias utilizadas no procesamento dos alimentos que poden
actuar como tóxicos si

     CA 14.6 Analizouse e protocolizouse o procedemento de lavado das mans antes e despois de calquera
manipulación, co obxecto de previr a transmisión de doenzas si

     CA 14.7 Identificáronse e tipificáronse distintos tipos de desinfectantes e métodos de esterilización si

     CA 14.8 Analizáronse e experimentáronse diversos procedementos de desinfección e esterilización si

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

20 %     CA 3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico

20 %     CA 3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

20 %     CA 3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas

20 %     CA 3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras

5 % UD 4. Interpretación de gráficos

12 %     CA 4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

12 %     CA 4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación

10 %     CA 4.3 Representouse graficamente a función inversa

10 %     CA 4.4 Representouse graficamente a función exponencial

8 %     CA 4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais

8 %     CA 4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística

10 %     CA 4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

10 %     CA 4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión

10 %     CA 4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade

10 %     CA 4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

10 % UD 5. Aplicación de técnicas físicas ou químicas

15 %     CA 5.1 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

15 %     CA 5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

20 %     CA 5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

15 %     CA 5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

20 %     CA 5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións

15 %     CA 5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

5 % UD 6. Recoñecemento de reaccións químicas cotiás

15 %     CA 6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

15 %     CA 6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas

15 %     CA 6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

15 %     CA 6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)

15 %     CA 6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio

15 %     CA 6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos
que teñen lugar nelas

10 %     CA 6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

10 % UD 7. Identificación de aspectos relativos á contaminación nuclear

20 %     CA 7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

20 %     CA 7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

20 %     CA 7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares

20 %     CA 7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares

20 %     CA 7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC

10 % UD 8. Identificación nos cambios no relevo e na paisaxe da Terra

20 %     CA 8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo
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20 %     CA 8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo

20 %     CA 8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

20 %     CA 8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

20 %     CA 8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo

5 % UD 9.  Categorización dos contaminantes atmosféricos principais

30 %     CA 9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

20 %     CA 9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala

30 %     CA 9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

20 %     CA 9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as
poboacións

10 % UD 10. Identificación de contaminantes da auga

25 %     CA 10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

25 %     CA 10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos

25 %     CA 10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de laboratorio

25 %     CA 10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta

5 % UD 11. Equilibrio ambiental e desenvolvemento sustentable

25 %     CA 11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

25 %     CA 11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable

25 %     CA 11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente

25 %     CA 11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental

5 % UD 12. influencia das forzas sobre o estado de repouso e de movemento dos corpos

13 %     CA 12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

15 %     CA 12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

15 %     CA 12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración

15 %     CA 12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática

15 %     CA 12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

15 %     CA 12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos

12 %     CA 12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá

5 % UD 13. Produción e utilización da enerxía eléctrica

15 %     CA 13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

20 %     CA 13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

20 %     CA 13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

15 %     CA 13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas

15 %     CA 13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria

15 %     CA 13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España

5 % UD 14. Prevención de doenzas

14 %     CA 14.1 Caracterizáronse microorganismos e parasitos comúns que afectan a pel e ao aparello dixestivo

14 %     CA 14.2 Categorizáronse os principais axentes causantes de infeccións por contacto con materiais infectados ou contaminados

14 %     CA 14.3 Recoñecéronse as doenzas infecciosas e parasitarias máis frecuentes que afectan a pel e o aparello dixestivo
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5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

10,00 % RA 1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica

20,00 %     CA 1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

15,00 %     CA 1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

20,00 %     CA 1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

15,00 %     CA 1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

15,00 %     CA 1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

15,00 %     CA 1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos

5,00 % RA 2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do método científico

18,00 %     CA 2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

15,00 %     CA 2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

15,00 %     CA 2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese

17,00 %     CA 2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución

20,00 %     CA 2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente

15,00 %     CA 2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas

10,00 % RA 3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas
necesarias

20,00 %     CA 3.1 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida

20,00 %     CA 3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico

20,00 %     CA 3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

20,00 %     CA 3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas

20,00 %     CA 3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras

5,00 % RA 4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elementais e os
principais valores estatísticos

12,00 %     CA 4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

12,00 %     CA 4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación

10,00 %     CA 4.3 Representouse graficamente a función inversa

10,00 %     CA 4.4 Representouse graficamente a función exponencial

8,00 %     CA 4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais

8,00 %     CA 4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística

10,00 %     CA 4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

10,00 %     CA 4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión

10,00 %     CA 4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

12 %     CA 14.4 Propuxéronse formas de prevención de infeccións e parasitoses que afectan a pel e o aparello dixestivo

12 %     CA 14.5 Identificáronse as principais substancias utilizadas no procesamento dos alimentos que poden actuar como tóxicos

12 %     CA 14.6 Analizouse e protocolizouse o procedemento de lavado das mans antes e despois de calquera manipulación, co obxecto de previr a transmisión de doenzas

12 %     CA 14.7 Identificáronse e tipificáronse distintos tipos de desinfectantes e métodos de esterilización

10 %     CA 14.8 Analizáronse e experimentáronse diversos procedementos de desinfección e esterilización
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10,00 %     CA 4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

10,00 % RA 5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes
implicadas

15,00 %     CA 5.1 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

15,00 %     CA 5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

20,00 %     CA 5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

15,00 %     CA 5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

20,00 %     CA 5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións

15,00 %     CA 5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

5,00 % RA 6. Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os
cambios que se producen

15,00 %     CA 6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

15,00 %     CA 6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas

15,00 %     CA 6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

15,00 %     CA 6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)

15,00 %     CA 6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio

15,00 %     CA 6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos
que teñen lugar nelas

10,00 %     CA 6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

10,00 % RA 7. Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación

20,00 %     CA 7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

20,00 %     CA 7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

20,00 %     CA 7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares

20,00 %     CA 7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares

20,00 %     CA 7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC

10,00 % RA 8. Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe

20,00 %     CA 8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo

20,00 %     CA 8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo

20,00 %     CA 8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

20,00 %     CA 8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

20,00 %     CA 8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo

5,00 % RA 9. Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos

30,00 %     CA 9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

20,00 %     CA 9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala

30,00 %     CA 9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

20,00 %     CA 9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as
poboacións

10,00 % RA 10. Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no ambiente e o seu tratamento de depuración

25,00 %     CA 10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

25,00 %     CA 10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos

25,00 %     CA 10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de laboratorio

25,00 %     CA 10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta
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A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra ciencias como as matemáticas, a física e a química, a bioloxía e a xeoloxía,

enfocarase aos conceptos principais e aos principios das ciencias, involucrando o alumnado na solución de problemas e noutras tarefas

significativas, e permitiralle traballar de xeito autónomo para construír a súa propia aprendizaxe e culminar en resultados reais xerados por el

mesmo.-

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar as competencias do módulo versar sobre:

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

5,00 % RA 11. Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa
mellora e a súa conservación

25,00 %     CA 11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

25,00 %     CA 11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable

25,00 %     CA 11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente

25,00 %     CA 11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental

5,00 % RA 12. Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou ao repouso dos
obxectos e as magnitudes postas en xogo

13,00 %     CA 12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

15,00 %     CA 12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

15,00 %     CA 12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración

15,00 %     CA 12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática

15,00 %     CA 12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

15,00 %     CA 12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos

12,00 %     CA 12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá

5,00 % RA 13. Identifica os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización da enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu consumo, describindo
os cambios producidos e as magnitudes e valores característicos

15,00 %     CA 13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

20,00 %     CA 13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

20,00 %     CA 13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

15,00 %     CA 13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas

15,00 %     CA 13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria

15,00 %     CA 13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España

5,00 % RA 14. Prevén a posibilidade de aparición de doenzas básicas, utilizando técnicas de mantemento e desinfección dos utensilios e dos aparellos utilizados nas
actuacións derivadas da súa profesión

14,00 %     CA 14.1 Caracterizáronse microorganismos e parasitos comúns que afectan a pel e ao aparello dixestivo

14,00 %     CA 14.2 Categorizáronse os principais axentes causantes de infeccións por contacto con materiais infectados ou contaminados

14,00 %     CA 14.3 Recoñecéronse as doenzas infecciosas e parasitarias máis frecuentes que afectan a pel e o aparello dixestivo

12,00 %     CA 14.4 Propuxéronse formas de prevención de infeccións e parasitoses que afectan a pel e o aparello dixestivo

12,00 %     CA 14.5 Identificáronse as principais substancias utilizadas no procesamento dos alimentos que poden actuar como tóxicos

12,00 %     CA 14.6 Analizouse e protocolizouse o procedemento de lavado das mans antes e despois de calquera manipulación, co obxecto de previr a transmisión de doenzas

12,00 %     CA 14.7 Identificáronse e tipificáronse distintos tipos de desinfectantes e métodos de esterilización

10,00 %     CA 14.8 Analizáronse e experimentáronse diversos procedementos de desinfección e esterilización
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- Resolución de problemas, tanto no ámbito científico como no cotián

- Interpretación de gráficos e curvas

- Aplicación, cando proceda, do método científico

- Valoración do ambiente e da influencia dos contaminantes

- Características da enerxía nuclear

- Aplicación de procedementos físicos e químicos elementais

- Realización de exercicios de expresión oral

- Representación de forzas

- Coidados básicos da pel

- Prevenzión de doenzas

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN:

A distribución e o peso relativo do módulo será a seguinte:

- Probas escritas......50%

- Traballo diario .... 30%

- Realización e exposición de traballos ............20%

Co obxectivo de avaliar o grado de consecución dos coñecementos dos contidos mínimos acadados, os alumnos/as terán que superar as

seguintes probas:

a)Proba escrita:

- preguntas de resposta longa ou curta, tipo test, etc.

- Resolución de problemas.

- Cuestións sobre supostos prácticos.

b) Avaliarase o traballo diario e a realización de traballos tendo en conta a creatividade, iniciativa, esforzo, autosuficiencia na búsqueda de

información...; podéndse realizar individualmente ou en grupos reducidos, valorando tamén o traballo en equipo.- Valorarase a presentación,

capacidade crítica, capacidade comunicativa e organización na exposición.-

Tamen teremos en conta:

- Participación activa no aula

- Traballo en equipo

- Atención e interese na materia

- Capacidade comunicativa oral e xestual

- Fluidez e claridade expositiva

- Mellora durante o curso segundo as observacións feitas polo profesor

c) Supostos prácticos e traballos, por escrito ou de exposición oral, individuais ou realizados en grupos.

Emitirase unha cualificación trimestral, que será a media ponderada das cualificacións obtidas o longo do trimestre, de acordo coas proporcións

antes comentadas.

Non entregalos ou facelo fora de prazo conlevará suspender a avaliación correspondente. (Se non se realizara ningún no trimestre esta porcentaxe

sumarase á porcentaxe da proba escrita)

No caso de que o alumno non chegue á puntuación de 4,50 en cada parte, estará suspenso, pendente de examinarse na recuperación. Isto tamén

inclúe os exames parciais de avaliación se os houbese. Polo tanto, ainda que o promedio de tódalas notas sexa unha puntuación de 5, estará

suspenso.

A nota media final calcularase cos valores reais das notas de cada avaliación antes de facer o redondeo. Para redondear:

 >= ,5 súbese ao número enteiro superior.

< ,5 baixase ao número enteiro inferior.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para os alumnos que non superen algunha parte do módulo, programaranse actividades de recuperación que demostren que se acadan os

obxectivos mínimos e así poder superar as avaliacións suspensas.

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

O alumnado realizará una proba escrita previa a extraordinaria e extraordinaria se ten pérdida de avaliación tal como se establece na ORDE do 13

de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a

admisión nestas ensinanzas, no artígo 20."5. A perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo, regulado no artigo 25 da Orde do

12 de xullo de 2011, non será de aplicación ao alumnado de ciclos de formación profesional básica en idade de escolarización obrigatoria.."

Articulo 25 ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial.

"3. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total.

Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior

do centro.

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

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

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

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

final de módulos correspondente. "

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

No desenvolvemento da programación seguirase un proceso contínuo, sistemático e flexible.- Son así estos tres aspectos os principios básicos da

metodoloxía docente deste módulo, tendo en conta:

a.- A competencia curricular dos alumnos

b.- Características individuais dos mesmos

c.- O contexto de aprendizaxe en que se desenvolve

d.- Os factores que propician ou dificultan a súa aprendizaxe.-

No modelo que se propón avalíase non sólo ó alumno, senón tamén a práctica docente do profesor e en xeral o contexto no que se desenvolve o

proceso de ensinanza aprendizaxe do alumno.-

Recolleranse as suxerencias de mellora propostas polo alumnado da propia actividade docente solicitandoas directamente ao rematar cada

avaliación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Constará dunha proba-cuestionario individual, coa finalidade de avaliar o nivel de coñecementos previos que ten cada alumno en relación co
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módulo.- Asi mesmo permite detectar as actitudes e posibles intereses cara este módulo .- Utilizaráse tamén un pequeno diálogo.-

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

Para os alumnos que non acaden os obxectivos propostos, proporanse actividades para consolidar os coñecementos. Estas actividades serán de

repaso e de reforzo ainda que tamen se poden incluír traballos sobre algunha partes puntuais do temario

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os principais valores que se tratarán dunha maneira transversal neste módulo serán os seguintes:

- Promoción da participación e o respeto

- Actitudes de tolerancia

- Principios de igualdade de oportunidades

- Ética y negocios

O visionado de videos, curtametraxes, documentais, peliculas e lectura de textos serán utilizados como material complementario para traballar

estes aspectos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos de FPB participarán en aquelas actividades extraescolares ou complementarias realcionadas co seu módulo de FP, máis

concretamente o módulo de estética e peiteado para completar a súa formación e que propoñan os distintos departamentos do centro

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

En caso de confinamento orixinado pola situación situación sanitaria, todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe expoctonesta 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 a situación que poidan xurdir (confinamento parcial, total, faltas de asistenciapreventivas

individuais, ets. )

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

anteriormente mencionados, ou si a situación sanitaria o permite, de modo presencial.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e Estética Ciclos
formativos de
grao básico

CBIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3061 Coidados estéticos básicos de uñas 62020/2021 162135

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA TERESA CALVO SALGUEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

 Esta programación corresponde o módulo profesional de Coidados estéticos básicos de uñas , desenvolvendo o currículo de

este módulo na Formación Profesional Básica de 2º Curso.

 DECRETO 107/2014, de 4 de septiembre, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de

formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinteún currículos de títulos profesionales básicos.

Módulo profesional impartido no I.E.S. 12 de Outubro  cuxo currículo adapta a titulación ao campo profesional e de traballo da realidade

socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción

laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

O currículo deste módulo profesional de Coidados estéticos básicos de uñas  que se establece neste decreto desenvólvese

tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os

obxectivos propios do módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que

deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles permitan conseguir os logros profesionais necesarios para

desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.

Os profesionais que superen este módulo exercerán a súa actividade en medianas e pequenas empresas que teñen relación directa coa imaxe

persoal, establecementos do sector de servizos de estética e peiteado, e en xeral , ou aqueles nos que se desempeñen tarefas de execución de

maquillaxe ,depilacións mecánicas e descoloración da peluxe, coidados  estéticos básicos de uñas  así como a comercialización dos produtos e os

servizos estéticos, ofrecendo un servizo de atención á clientela da empresa.

Ó remate deste Módulo de Coidados estéticos básicos de uñas  (2º Formación Profesional Básica), o alumno será capaz de desenrolar

as funcións básicas de Axudante

Estas persoas exercen xeralmente a súa actividade por conta allea en salóns de peiteado e de beleza, en salas de peiteado e/ou estética, en

ximnasios ou centros de beleza de hoteis, residencias de persoas maiores, , baixo a supervisión de persoal técnico responsables. Tamén poden

realizar de xeito autónomo servizos básicos de peiteado, manicura e pedicura, depilación e maquillaxe

Este módulo profesional contén a formación asociada á función de atención e servizo á clientela, tanto na información previa como na posvenda do

produto ou servizo. A definición desta función abrangue aspectos como: Comunicación coa clientela. Información do produto como base do

servizo. Atención de reclamacións

Esta programación cubre o currículo do módulo de Coidados estéticos básicos de uñas  correspondente o título profesional

básico en Peiteado e Estética .

Actualmente a nosa sociedade demanda os coidados estétiocs basicos de uñas

no 90% dos centros estéticos, sendo un dos servizos mais solicitados. Neste módulo preténdese iniciar a formación ó noso alumnado sobre os

coidados básicos de uñas tanto de mans como pés
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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 Prepara equipamentos,utensilios e productos de manicura e pedicura,baixo a supervisión de persoal técnico
responsable,e recoñece as súas caracteristicas e as sua aplicacións

Preparación de
equipos e material de
unllas de mans e pes

20 10

2 Observar as unllas e recoñecer as alteracións mais salientablesAlteracións das unllas 30 20

3 Aplica técnicas básicas de manicura baixo a supervisión do persoal técnico responsable,tendo en conta a
relación das carácteristicas morfoloxícasdas mans e das unllas coa forma final destas ultimas

Técnicas básicas de
manicura

56 35

4 Aplica técnicas básicas de pedicura baixo a supervisión do persoal técnico responsable,tendo en conta a
relación das caracteristicas morfoloxicas dos pes e das unllas coa forma final de estas ultimas

Técnicas básicas de
pedicura

56 35
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación de equipos e material de unllas de mans e pes 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara equipamentos, utensilios e produtos de manicura e pedicura, baixo a supervisión de persoal técnico responsable, e recoñece as súas características e
as súas aplicacións 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 Coidouse a imaxe do persoal axudante de manicura e pedicura

CA1.2 Describíronse e identificáronse os utensilios e os aparellos necesarios para levar a cabo os procesos de manicura e pedicura

CA1.3 Explicáronse os factores que hai que ter en conta para a selección dos utensilios de acordo co proceso que se desexe realizar

CA1.4 Describíronse os métodos de hixiene e desinfección previos á aplicación da técnica

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse as técnicas de hixiene, desinfección e esterilización dos aparellos e dos utensilios segundo os materiais e o tipo de contaminante, seguindo as
instrucións do persoal responsable

CA1.6 Colaborouse na selección do material dun só uso para cada cliente/a

CA1.7 Preparáronse os utensilios e os equipamentos necesarios para a técnica que se vaia realizar

CA1.8 Colocáronse correctamente os utensilios, segundo a súa orde de utilización

CA1.9 Identificáronse os cosméticos xerais utilizados no coidado das uñas das mans e dos pés

CA1.10 Seleccionáronse adecuadamente os cosméticos segundo a técnica que se vaia realizar, seguindo as indicacións do persoal responsable

CA1.11 Comprobouse que os cosméticos que se vaian utilizar estean en bo estado

CA1.12 Describíronse as normas de mantemento dos utensilios de corte

CA1.13 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

4.1.e) Contidos

Contidos

 Axudante/a de manicura e pedicura: imaxe e hixiene do profesional.

 Descrición dos aparellos e utensilios.

 Normas de mantemento dos utensilios de corte.

 Aparellos e utensilios: tipos, técnica de uso e criterios de selección.

 Materiais dun só uso en manicura e pedicura.
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Contidos

 Cosméticos máis importantes para o coidado das uñas: criterios de selección; pautas de manipulación e conservación.

 Métodos de hixiene, desinfección e esterilización en manicura e pedicura.

 Medidas de prevención de riscos e protección ambiental relacionadas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Alteracións das unllas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Observar as uñas e recoñecer as alteracións máis salientables 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 Describiuse a estrutura da uña

CA2.2 Identificáronse as alteracións máis salientables das uñas das mans e dos pés

CA2.3 Detectáronse desviacións do patrón de normalidade no aspecto das uñas e da pel que se deben consultar co persoal técnico responsable

CA2.4 Transmitíuselle a información ao persoal técnico responsable, se se considerou necesario

CA2.5 Prestóuselle asistencia ao persoal técnico responsable na organización do servizo, atendendo as alteracións detectadas e derivando a súa atención a diferentes profesionais, en caso
necesario

CA2.6 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar as preferencias da clientela para a prestación do servizo

CA2.7 Preparouse o cliente/a para o servizo que se vaia realizar, garantindo a súa comodidade e a súa seguridade

CA2.8 Describiuse a posición anatómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar as técnicas de manicura e/ou pedicura

CA2.9 Relacionáronse as características morfolóxicas das mans, dos pés e das uñas para seleccionar a forma final máis adecuada

CA2.10 Cubriuse a ficha técnica do servizo cos datos máis salientables, seguindo as indicacións do persoal técnico

4.2.e) Contidos

Contidos

 Nocións básicas de anatomía. Morfoloxía de mans, pés e uñas

 Estrutura das uñas.

 Alteracións máis salientables das uñas das mans e das dos pés.

 Alteracións das uñas susceptibles de tratamento estético paliativo.

 Técnicas de detección de preferencias da clientela.

 Acomodación da clientela.

 Preparación do/da profesional.

 Hixiene postural en manicura e pedicura.

 Ficha técnica: pautas de formalización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas básicas de manicura 56

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas básicas de manicura baixo supervisión do persoal técnico responsable, tendo en conta a relación das características morfolóxicas das mans e
das uñas coa forma final destas últimas 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 Explicáronse as fases do proceso de manicura e indicáronse as operacións técnicas que se realizan en cada unha

CA3.2 Relacionáronse os cosméticos que se vaian utilizar de acordo con cada fase do proceso

CA3.3 Identificouse a forma adecuada de manipular os cosméticos

CA3.4 Preparouse e protexeuse correctamente o/a cliente/a e o/a profesional

CA3.5 Cubriuse a ficha baixo a supervisión de persoal técnico responsable

CA3.6 Aplicouse a técnica de hixiene e desinfección das mans do/da cliente/a e do/da profesional previa ao proceso

CA3.7 Practicouse a técnica de desmaquillaxe en dúas fases: lámina ungular e pregamentos ungulares

CA3.8 Realizouse a observación das mans e das uñas, e comunicáronselle posibles alteracións ao persoal técnico responsable

CA3.9 Aplicáronse as técnicas de limadura e conformación das uñas e de acondicionamento de cutículas adecuadas ás características das uñas e ao servizo solicitado polo/pola cliente/a,
seguindo as indicacións do persoal técnico responsable

CA3.10 Realizáronse as manobras de masaxe de mans na orde correcta, con destreza e respectando as características de cada persoa

CA3.11 Aplicáronse técnicas de pulidura de uñas utilizando os utensilios e os produtos adecuados, respectando as características das uñas

CA3.12 Aplicáronse con destreza os cosméticos decorativos sobre as uñas

CA3.13 Completouse o proceso nun tempo axeitado

CA3.14 Aplicáronse as técnicas de reparación de uñas partidas, en caso necesario

CA3.15 Colaborouse na avaliación dos resultados e na corrección de resultados non desexados

CA3.16 Realizáronse preguntas para coñecer o grao de satisfacción da clientela

CA3.17 Aplicáronse as especificacións de seguridade e ambientais requiridas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Preparación do/da profesional. Ergonomía.
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Contidos

 0Fase de acondicionamento da cutícula.

  Fase de masaxe: descrición das manobras de masaxe de mans, antebrazo e cóbado, e realización de manobras.

  Fase de pulidura e/ou maquillaxe de uñas: medias lúas, maquillaxe francesa e fantasía.

  Técnicas de reparación de uñas partidas.

  Técnicas de avaliación de resultados e corrección de resultados non desexados.

  Técnicas de detección do grao de satisfacción da clientela.

  Especificacións de seguridade e ambientais aplicables.

 Preparación dos utensilios, os cosméticos e o lugar de traballo para a realización do proceso.

 Manicura: fases do proceso.

 Recepción e acomodación da clientela. Ergonomía.

 Formalización da ficha técnica.

 Fase de hixiene.

 Fase de análise de mans e uñas.

 Fase de preparación de uñas e/ou desmaquillaxe.

 Fase de limadura e conformación das uñas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas básicas de pedicura 56

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas básicas de pedicura baixo supervisión do persoal técnico responsable, tendo en conta a relación das características morfolóxicas dos pés e
das uñas coa forma final destas últimas SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os métodos de hixiene previos á aplicación da técnica de pedicura

CA4.2 Explicáronse as fases do proceso de pedicura e indicáronse as operacións técnicas que se realizan en cada unha

CA4.3 Relacionáronse os cosméticos utilizados con cada fase do proceso

CA4.4 Identificouse a forma correcta de manipular os cosméticos

CA4.5 Preparouse e protexeuse correctamente o/a cliente/a e o/a profesional

CA4.6 Cubriuse a ficha técnica baixo a supervisión do persoal técnico responsable

CA4.7 Aplicouse a técnica de hixiene e desinfección do/da cliente/a e do/da profesional previa ao proceso

CA4.8 Realizouse a observación dos pés e das uñas, e comunicáronselle posibles alteracións ao persoal técnico responsable

CA4.9 Practicouse adecuadamente a técnica de tratamento de durezas superficiais

CA4.10 Aplicáronse as técnicas de desmaquillaxe, de limadura e de conformación das uñas e de acondicionamento de cutículas adecuadas ás características das uñas e ao servizo
solicitado polo/pola cliente/a, seguindo as indicacións do persoal técnico responsable

CA4.11 Realizáronse as manobras de masaxe dos pés na orde correcta, con destreza e respectando as características de cada persoa

CA4.12 Aplicáronse técnicas de pulidura de uñas, utilizando os utensilios e os produtos adecuados, respectando as características das uñas

CA4.13 Aplicáronse con destreza os cosméticos decorativos sobre as uñas

CA4.14 Completouse o proceso nun tempo axeitado

CA4.15 Colaborouse na avaliación dos resultados

CA4.16 Realizáronse preguntas tipo que permitan coñecer o grao de satisfacción da clientela, tanto respecto ao resultado do servizo como respecto á atención persoal

CA4.17 Aplicáronse as especificacións de seguridade e ambientais requiridas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Preparación do/da profesional. Ergonomía.
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Contidos

 0Fase de preparación de uñas e/ou desmaquillaxe.

  Fase de limadura e conformación das uñas.

  Fase de acondicionamento da cutícula.

  Fase de masaxe: descrición e realización das manobras.

  Fase de pulidura e/ou maquillaxe de uñas: normal, maquillaxe francesa e fantasía.

  Técnicas de avaliación de resultados.

  Técnicas de detección do grao de satisfacción da clientela.

  Especificacións de seguridade e ambientais aplicables.

 Utensilios e cosméticos específicos para pedicura: criterios de selección.

 Preparación dos utensilios, os cosméticos e o lugar de traballo para a realización do proceso.

 Pedicura: fases do proceso.

 Recepción e acomodación da clientela. Ergonomía.

 Formalización da ficha técnica.

 Fase de hixiene.

 Fase de análise de pés e uñas.

 Fase de eliminación de durezas superficiais.
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Mínimos exixibles:

Axudante/a de manicura e pedicura:

imaxe e hixiene do profesional.

 Descrición dos aparellos e utensilios.

 Normas de mantemento dos utensilios de corte.

 Aparellos e utensilios: tipos, técnica de uso e criterios de selección.

 Materiais dun só uso en manicura e pedicura.

 Cosméticos máis importantes para o coidado das uñas: criterios de selección; pautas de manipulación e conservación.

 Métodos de hixiene, desinfección e esterilización en manicura e pedicura.

 Medidas de prevención de riscos e protección ambiental relacionadas.

Nocións básicas de anatomía. Morfoloxía de mans, pés e uñas

 Estrutura das uñas.

 Alteracións máis salientables das uñas das mans e das dos pés.

 Alteracións das uñas susceptibles de tratamento estético paliativo.

 Técnicas de detección de preferencias da clientela.

 Acomodación da clientela.

 Preparación do/da profesional.

 Hixiene postural en manicura e pedicura.

 Ficha técnica: pautas de formalización.

Preparación do/da profesional. Ergonomía.

 Preparación dos utensilios, os cosméticos e o lugar de traballo para a realización do proceso.

 Manicura: fases do proceso.

 Recepción e acomodación da clientela. Ergonomía.

 Formalización da ficha técnica.

 Fase de hixiene.

 Fase de análise de mans e uñas.

 Fase de preparación de uñas e/ou desmaquillaxe.

 Fase de limadura e conformación das uñas.

 Fase de acondicionamento da cutícula.

 Fase de masaxe: descrición das manobras de masaxe de mans, antebrazo e cóbado, e realización de manobras.

 Fase de pulidura e/ou maquillaxe de uñas: medias lúas, maquillaxe francesa e fantasía.

 Técnicas de reparación de uñas partidas.

 Técnicas de avaliación de resultados e corrección de resultados non desexados.

 Técnicas de detección do grao de satisfacción da clientela.

 Especificacións de seguridade e ambientais aplicables.

Utensilios e cosméticos específicos para pedicura: criterios de selección.

 Preparación dos utensilios, os cosméticos e o lugar de traballo para a realización do proceso.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Pedicura: fases do proceso.

 Recepción e acomodación da clientela. Ergonomía.

 Formalización da ficha técnica.

 Fase de hixiene.

 Fase de análise de pés e uñas.

 Fase de eliminación de durezas superficiais.

 Fase de preparación de uñas e/ou desmaquillaxe.

 Fase de limadura e conformación das uñas.

 Fase de acondicionamento da cutícula.

 Fase de masaxe: descrición e realización das manobras.

 Fase de pulidura e/ou maquillaxe de uñas: normal, maquillaxe francesa e fantasía.

 Técnicas de avaliación de resultados.

 Técnicas de detección do grao de satisfacción da clientela.

 Especificacións de seguridade e ambientais aplicables.

Os alumnos que non acaden os mínimos exisibles realizarán as actividades de reforzo encamiñadas a adquirir as destrezas,técnicas e

coñecementos necesarios para superar a avaliación.

Criterios de cualificación:

30%proba escrita

Cosistirà nunha proba de entre 5 e 30 preguntas que poden ser de desenrrolo, de selección ou relacción ,preguntas curtas....

70%proba pràctica

Está dividida en duas partes:

-30% Traballos diarios  determinados polo profesor o longo da avaliación.

-40% Ëxamen práctico.

O alumnado debe acadar un mínimo de 5 en cada unha das probas para poder facer média,no caso de non superar algunha das partes a nota será

inferior o 5 e deberá recuperala.

 _ Se un alumno /a non se presenta a unha proba ou un exame obterá como coalificación na mesma un cero .Para que as faltas de asistencia o día

do examen se consideren xustificadas será necesario presentar un xustificante oficial.

- Xustificante médico

- Xustificante de asistir algun exame (de conducir, , probas de aceso ciclos,etc)

- Xustificante de asistir a unha entrevista de traballo,....

No caso non chegar a nota mínima algunha das partes a nota non superara o 4.Cando a media resultante teña unha cifra decimal o profesor

valorará o redondeo por enrriba

- Si se detecta que un alumno/a esta copiando durante a realización dun exame, se lle retirara o exame e a nota do mesmo será un cero.

- O alumnado realizará prácticas diariamente debidamente uniformado, cos epis correspondentes. e unha imaxe persoal apropiada (pelo recollido,

unllas cortas ..)

- O alumnado coidara todo o material prestado por o departamento de imaxe persoa.

- O alumnado traballará entre eles segun o establecido por a profesora.

- E deber do alumnado seguir as diretrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe.

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

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

Avaliarase sobre os criterios de avaliación que constan nesta programación.

No período de recuparación faranse as seguintes actividades:

- Realización de esquemas dos contidos de maior carga teórica que se especificarán

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

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

,decoración de uñas .

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

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica. Si se detecta que un alumno/a esta copiando durante a realización dun exame, se lle

retirara o exame e a nota do mesmo será un cero.

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

- Traballos do alumno como esquemas, clasificacións,

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

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 30 %

- Probas prácticas: 40 %

- Traballos diarios de clase  e outros : 30 %

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

sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

A/O alumna/o deberá traer o seu material persoal e indumentaria axeitada, indicado pola profesora ao inicio do curso, para o desenvolvemento das

clases de recuperación e para a realización das probas específicas e traballos.

O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas co seu material persoal necesario, indumentaria axeitada,

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

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

 O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo de atención a clientela é o 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 na xustificación de esas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro.

Os menores de 16 anos non terán pérdida de dereito a avaliación continua.

Os alumnos que houbesen perdido o dereito a avaliación continua serán calificados nunha proba única que constará de:

A.-Unha proba teórico,de maximo 1h. que contará un 30% da nota.

 B.-Unha proba práctico, de duración maxima de 2 horas, que contará un 70% da nota.

Será necesario ter superado cada unha das probas para poder facer media,

Si se detecta que un alumno/a esta copiando durante a realización dun exame, se lle retirara o exame e a nota do mesmo será un cero.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Seguimento da programación.

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

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

valorando aspectos como idoneidade, momento, extensión, tempos, etc en cada caso, parar que o alumnado poida acadar os obxetivos

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.

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 dunha enquisa inicial do alumnado.

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

Traballar conxuntamente co Departamento de Orientación para o reforzo educativo.

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

- 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

A ensinanza dos valores nunha sociedade democratica, libre, tolerante , plural , etc. .. continua sendo unha das finalidades prioritarias da

educación , tal e como se pon de manifesto nos obxetivos de todas as etapas educativas e nos específicos de cada unha das areas de

coñecemento .

De feito, os valores civicos e eticos (educación para a paz , a saúde, a igualdade entre sexos, a sexualidade , a educación do consumidor, a

educación vial, a educación ambiental e a educación intercultural ) integranse transversalmente en todos os aspectos do curriculo .

- Educación para a convivencia

- Fomentaremos o respeto pola autonomía dos demais e o dialogo coma maneira de resolver os conflitos , traballando o debate ou o coloquio

- Educación para a saude. Neste sentido resaltaremos a importancia do benestar físico , psíquico , individual , social e ambiental .

- Educación para a paz

- Fomentar a relacion con outras persoas e participación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, superando inhibicións e

prexuicios , recoñecendo e valorando criticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera discriminación baseada en distincións de raza,
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sexo, clase social , crenzas e outras características individuais e sociais .

- Educación do consumidor. Trataremos este tema mediante a análise de anuncios publicitarios televisivos, tentando fomentar unha actitude critica

e responsable fronte o consumo e os mecanismos do mercado .

- Educación non sexista . Identificaranse aqueles trazos sexistas da lingua, tentando resolver a discriminación mediante formas axeitadas.

- Educacion ambiental. A través da visualización de documentos televisivos reflexionarase sobre problemas medioambientais , contemplando

posible solucións

- Educación vial. Fomentaranse conductas e hábitos de de seguridade vial encamiñadas a facer un uso correcto da vía publica , analizando

criticamente as mensaxes

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Realizaranse actividades de formación como:

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

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

ciclo en xeral

10.Outros apartados

10.1) COVID

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

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

poidan impartir tódolos RA, na súa totalidade.

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

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

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

individuais, etc.).

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

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

10.2) ACTITUD

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

propio material para a realización das prácticas.

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

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

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e Estética Ciclos
formativos de
grao básico

CBIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3012 Comunicación e Sociedade II 62020/2021 160135

MP3012_13 Comunicación en linguas galega e castelá II 62020/2021 8067

MP3012_23 Comunicación en lingua inglesa II 62020/2021 4034

MP3012_33 Sociedade II 62020/2021 4034

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

Profesorado asignado ao módulo ANA BEATRIZ YÁÑEZ ARCEO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O módulo de comunicación e sociedade atópase dentro do título profesional básico en Imaxe Persoal do ciclo formativo de formación

profesional básica.

O alumno/a ao finalizar o ciclo terá que ser competente para a aprendizaxe permanente e recoñecer as características básicas dos fenómenos

relacionados coa actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas.
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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 Estratexias de
comunicación escrita
en lingua galega e en
lingua galega

20 9

2 Estratexias de
comunicación oral en
lingua galega e en
lingua castelá

20 9

3 Interpretación de
textos literarios en
lingua castelá e
galega desde o século
XIX

14 5

4 Interpretación de
textos literarios en
lingua castelá e
galega desde
comezos do século XX

14 5

5 Coñecemento e
respecto pola
diversidade lingüística,
a historia social da
lingua galega e da
lingua castelá desde
comezos do século XX
e valoración do
estándar e da
necesidade de
normalizar a lingua
galega.

12 3

6 Elaboración de frases sinxelas empregando o presente simple , presente continuo, pasado simple, e futuro.
Emprego de vocabulario sinxelo relacionado con actividades cotiás: descripción persoal e de otras persoas, o
tempo climático, etc

Interpretación e
elaboración de
mensaxes sinxelas
escritas en lingua
inglesa

12 5

7 Textos sinxelos de temas cotias e variados: traballo, actividades de lecer,etc. Uso conectores textuais sinxelos.
Frases estandar na comunicación básica no seu ámbito laboral

Interpretación e
comunicación de
textos orais cotiáns en
lingua inglesa

18 7

8 pequeñas conversas sobre acción cotiás e do mundo laboral.Interacción en
conversas en lingua
inglesa

10 10

9 A Ilustración e as súas
consecuencias, a
sociedade liberal e a
sociedade
democrática

5 6

10 Estructura económica
e a súa evolución

5 6

11 Relacións
internacionais.
Grandes potencias e
conflito colonial

5 6

12 Construción europea. 5 6

13 Arte contemporánea:
ruptura do canon
clásico

4 4

14 Declaración Universal
de Dereitos Humanos:
os dereitos humanos
na vida cotiá; conflitos
internacionais actuais.

6 7

15 Modelo democrático
español:

5 6

16 Principio de non
discriminación na
convivencia diaria

5 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua galega 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á
composición autónoma de textos de progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade

CA2.2 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios

CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas

CA2.5 Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración

CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo

CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título

CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar a comunicación escrita

CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas
lingüísticas e a finalidade

CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais, comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas

4.1.e) Contidos

Contidos

 Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.

 Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e
indirecto.
 Estratexias de lectura con textos académicos.

 Presentación de textos escritos.

 Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia
temporal e modal); sintaxe (complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
 Léxico específico da familia profesional do título.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos,
aplicando os principios da escoita activa, estratexias razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes de diversas fontes

CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación oral, valorando posibles respostas

CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas exposicións

CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas

CA1.5 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos
discriminatorios

CA1.6 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución

4.2.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); estrutura.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.

 Uso de recursos audiovisuais.

 Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Interpretación de textos literarios en lingua castelá e galega desde o século XIX 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e
relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario 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 movementos literarios en lingua castelá no período considerado, recoñecendo as obras máis representativas

CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

CA3.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias

CA3.4 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos

CA3.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente

4.3.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período estudado.

 A literatura en lingua castelá nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Interpretación de textos literarios en lingua castelá e  galega desde comezos do século XX 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da autora ou
do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario 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 Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, recoñecendo as obras máis representativas

CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

CA4.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias

CA4.4 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos

CA4.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua galega, recollendo de forma analítica a información correspondente

4.4.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 A literatura en lingua galega nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística, a historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do
século XX e valoración do estándar e da necesidade de normalizar a lingua galega.

12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e as principais características das variedades xeográficas da lingua
galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, valorando a función do
estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando os prexuízos lingüísticos

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 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español, valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a
todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da riqueza do noso patrimonio lingüístico

CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

CA5.4 Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos

4.5.e) Contidos

Contidos

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesa 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional,
aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido global e específico sen necesidade de
entender todos os seus elementos

CA3.2 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira

CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso básicos e lineais, en situacións habituais
frecuentes e concretas de contido predicible

CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e concretas de
contido predicible

CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as oracións

CA3.6 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e corrección

CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

4.6.e) Contidos

Contidos

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Composición de textos escritos breves e ben estruturados.

 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado.

 Recursos gramaticais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Uso das oracións simples e compostas na linguaxe escrita.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Propiedades básicas do texto.

 Normas socioculturais nas relacións dos ámbitos persoal, público e profesional en situacións cotiás.

 Estratexias de planificación da mensaxe.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Interpretación e comunicación de textos orais cotiáns en lingua inglesa 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando presentacións orais
de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos

CA1.2 Identificouse a intención comunicativa de mensaxes directas ou empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso, estruturadores (de
apertura, continuidade e pechamento)

CA1.3 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e
concreto

CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que axudan a entender o sentido global e as ideas principais e secundarias da mensaxe

CA1.5 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou
profesional

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos

CA1.7 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

CA1.9 Identificáronse e valoráronse as normas de relación social e as normas de cortesía máis frecuentes dos países onde se fala a lingua estranxeira

CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade e do lugar de traballo onde se fala a lingua estranxeira

CA1.11 Identificáronse as principais actitudes e os comportamentos profesionais en situacións de comunicación habituais do ámbito profesional

4.7.e) Contidos

Contidos

 Distinción de ideas principais e secundarias, información esencial de textos orais breves e sinxelos.

 0Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos que presenten maior dificultade.

  Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais e das normas de cortesía.

  Recoñecemento e uso de expresións relacionadas cos costumes e os ritos nunha comunidade de persoas usuarias da lingua inglesa.

 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e xestións sinxelas.

 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Narración, explicacións e intercambio de acontecementos e experiencias do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, frases e expresións para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal e profesional.

 Tipos de textos e a súa estrutura.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Recursos tecnolóxicos

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais simples e compostas. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais do ámbito persoal, público e profesional. Elementos
lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Oracións simples e subordinadas de escasa complexidade.
 Estratexias de comprensión e escoita activa.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Interacción en conversas en lingua inglesa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e
profesional, empregando estratexias de comunicación básica SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e frecuentes do ámbito persoal, público e profesional

CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias

CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da vida profesional, pública e persoal, solicitando e proporcionando información con certo detalle

CA2.4 Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de comunicación esenciais para amosar o interese e a comprensión

CA2.5 Utilizáronse estratexias de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira (parafrasear, linguaxe corporal e axudas audiovisuais), para facilitar a comunicación entre as
persoas interlocutoras

CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio esencial e limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de discurso lineais

CA2.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia razoables e comprensibles, aceptándose algunhas pausas e vacilacións, nun rexistro formal ou neutro e
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada

4.8.e) Contidos

Contidos

 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversa.

 Uso de frases estandarizadas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos NO

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.9.e) Contidos

Contidos

 Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Estructura económica e a súa evolución 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos NO

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e
os sistemas organizativos da actividade produtiva

CA1.6 Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais
conflitos e a súa situación actual

CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.10.e) Contidos

Contidos

 Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. Economía globalizada actual. A segunda globalización. Terceira globalización: problemas do
desenvolvemento. Evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos NO

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e a española, analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a
súa evolución durante o período, utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas

CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos
actuais

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.11.e) Contidos

Contidos

 Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra civil europea. Descolonización e guerra fría. Mundo globalizado actual. Principais institucións internacionais. Galicia e
España no marco de relacións actual.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Construción europea. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos NO

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos
actuais

CA1.5 Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus principios e as súas institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas
políticas nacionais dos países membros da Unión Europea

CA1.6 Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais
conflitos e a súa situación actual

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.12.e) Contidos

Contidos

 Construción europea. Galicia e España en Europa.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Arte contemporánea: ruptura do canon clásico 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos NO

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a española, e a súa evolución ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde
estética

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.13.e) Contidos

Contidos

 Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de masas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá

4.14.e) Contidos

Contidos

 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Modelo democrático español: 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá

CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais

CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento

CA2.5 Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións
apropiadas para acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

4.15.e) Contidos

Contidos

 Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Principio de non discriminación na convivencia diaria 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes

CA2.5 Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións
apropiadas para acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

4.16.e) Contidos

Contidos

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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Os criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo son os establecidos para cada unha das unidades didácticas nas que se organiza o módulo.

A cualificación media do módulo en cada trimestre  ponderarase por Unidades Formativas do seguinte xeito:

- UF1 E UF3: Comunicación en linguas galega e castelá II e Sociedade II: 70% (35% para cada UF).

Para obter a nota final nestas UF realizarase  a media das distintas avaliacións, sempre que ningunha delas teña unha nota inferior a 5 puntos.

- UF2: Comunicación en lingua inglesa II: 30%

            Para obter a nota final de xuño nesta UF terase en conta o seguinte:

                      - 20% da nota da primeira avaliación

                      - 30% da nota da segunda

                      - 50% da nota da terceira

Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno/a copiou, permitiu que outros copiasen o seu

traballo ou participou en calquera actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).

De non presentarse a calquera das probas, só se repetirá se o alumnado presenta un xustificante médico.

O mesmo criterio se seguirá para recoller calquera traballo fóra do prazo sinalado pola profesora.

Dentro de cada trimestre o peso establecido para o cálculo da cualificación será o seguinte:

- Para as UF1 (COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ II ) e UF3 ( SOCIEDADE II)

                 - PROBAS ESCRITAS: 70%

                    Farase media entre as distintas  probas escritas, sempre que haxa una nota mínima de 4 cada unha das probas realizadas.

                 - CADERNO PERSOAL DO ALUMNO: 20%.

                    Debera presentarse ordeado, limpo, correxido e completo en cada momento  que a docente asi o indique. O incumrimento destas

esixencias conleva a valoración de cero no apartado correspondente

                  - ACTITUDE, TRABALLO DIARIO: 10%

                    Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado, tanto das tarefas da aula coma das individuais realizadas na casa.

                    Cada vez que non se realicen as tarefas baixarase 0,2puntos.

                    O alumnado poderá realizar tarefas voluntarias que se puntuarán dependendo da súa dificultade do tempo que precise a súa

realización.

_ Para UF2 (COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II):

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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                   - PROBAS ESCRITAS 60%

                     Farase media entre as distintas  probas escritas, sempre que haxa una nota mínima de 4 cada unha das probas realizadas.

                   - ACTIVIDADES AVALIABLES  15%: fichas, traballos, resolución de exercicios, prácticas orais, etc, realizadas na aula e/ou na casa..

                     Non se recollerá ningún traballo,actividade, etc  entregado fóra do prazo establecido pola docente. Se se dera o caso, a nota obtida

no traballo será de 0 puntos.

                   - CADERNO PERSOAL DO ALUMNO: 15%

                     Debera presentarse ordeado, limpo, correxido e completo en cada momento  que a docente asi o indique. O incumrimento destas

esixencias conleva a valoración de cero no apartado correspondente

                   - ACTITUDE, TRABALLO DIARIO: 10%

                     Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado, tanto das tarefas da aula coma das individuais realizadas na casa.

                     Cada vez que non se realicen as tarefas baixarase 0,2puntos.

                     O alumnado poderá realizar tarefas voluntarias que se puntuarán dependendo da súa dificultade do tempo que precise a súa

realización.

                     Para que esta UF faga media coas outras dúas será necesario acadar unha cualificación igual ou superior a 3 puntos nela.

Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno/a copiou, permitiu que outros copiasen o seu

traballo ou participou en calquera actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).

De non presentarse a calquera das probas, só se repetirá se o alumnado presenta un xustificante médico.

O mesmo criterio se seguirá para recoller calquera traballo fóra do prazo sinalado pola docente.

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

Na UF Comunicación en Lingua Inglesa II non haberá recuperacións ata finais de curso, dado o carácter continuo e formativo da materia.

O alumnado que en xuño non superase os mínimos da UF poderá facer unha recuperación seguindo os mesmos criterios de cualificación do curso

e que se puntuará con 10 puntos.

A proba abranguerá os mínimos esixibles para a avaliación positiva nesta UF.

Nas  UF 1 (Lingua e literatura galega e Lingua e literatura castelá II) e  a UF3 (Sociedade II)

Farase recuperación das probas escritas suspensos e dos apartados  correspondentes despois de cada avaliación, seguindo os  criterios de

cualificación sinalados xa para cada trimestre

Na fin de curso farase unha recuperación por avaliacións completas ( todos os exames) ,segundo a nota obtida na avaliación nos apartados de

traballo e actitude.

Na avaliación extraordinaria só se terá en conta o exame que se valorará sobre 10 puntos.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumno fará un exame que recolla todos os contidos avaliados nas avaliacions ordinarias.

A puntuación do módulo será o 100% da nota do exame.

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

Tratar de seguir a programación da mellor maneira e evalualos segundo a mesma.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ainda que neste nivel non se fai avaliación inicial, debido a  incorporación de novos docentes e pola grande e complexa diversidade do alumnado,

considerouse pola tutoria   implescindible a  súa realización  e asi se fixo

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

Para o alumnado que, na evolución das unidades didácticas, non acaden os obxectivos mínimos propostos, proporánselles traballos voluntarios

para mellorar a cualificación e permitiráselles facer unha proba escrita de recuperación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

OMS propón un grupo de 10 habilidades psicosociais que axudan as persoas a comportarse de maneira saudable de acordo coa motivación

individual, o campo de acción no contexto social cultural no que se vive permitíndolles afrontar con éxito as esixencias da vida laboral:

1. Autocoñecemento

2. Comunicación asertiva

3. Toma de decisións

4. Manexo de sentimentos e emocións

5. Pensamento creativo

6. Empatía

7. Relacións interpersoais

8. Solución de problemas e conflitos

9. Pensamento crítico

10. Manexo das tensións e o estrés

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Actividades de ampliación deseñadas para aquel alumnado que alcade os obxectivos marcados e que por interese, capacidade ou motivación

poida acadar outros obxectivos.

Participaremos nas actividades extraescolares que o profesorado considere interesantes e aconsellables, sempre que a situación sanitaria
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motivada polo Covid-19 E AS  AUTORIDADES SANITARIAS ASI O PERMITAN.

10.Outros apartados

10.1) covi-19

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

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

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

individuais, etc.).

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

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencial."
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e Estética Ciclos
formativos de
grao básico

CBIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3063 Maquillaxe 92020/2021 261218

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUISA PÉREZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación vai dirixida o alumnado do 2º curso de FP Básica de Peiteado e Estética, pertencente a familia profesional de Imaxe Persoal,

que se desenvolve no I.E.S. TEIS, situado na cidade de Pontevedra.

Os alumnos obterán o título de Profesional Básico.

Os alumnos que obterán o título de profesional básico terán acceso aos ciclos formativos de grao medio, e ademais poderán obter o título de

graduado en educación secundaria obrigatoria por calquera das dúas opcións previstas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, mediante a

superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

O contorno profesional no que se desenrola o currículo, podémolo concretar en tres apartados:

1. Ámbito profesional.

Estas persoas exercen xeralmente a súa actividade por conta allea en salóns de peiteado e de beleza, en salas de peiteado e/ou estética, en

ximnasios o centros de beleza de hoteis, residencias de persoas maiores, hospitais e balnearios, baixo a supervisiòn de persoal técnico

responsable. Tamén poden realizar de xeito autónomo servizos básicos de peiteado, manicura e pedicura, depilación e maquillaxe.

2. Sectores produtivos.

a) O perfil profesional do título profesional básico en Peiteado e Estética marca unha evolución cara ás competencias relacionadas co

desenvolvemento de procesos de peiteado e estética que utilizan técnicas e produtos cada vez menos agresivos para a pel, o cabelo e as uñas,

potenciando a integridade capilar. Os/as futuros/as profesionais deberán ter coñecementos de hábitos saudables e de técnicas e cosméticos de

última xeración.

b) Desde o punto de vista das funcións, estas van evolucionando coas novas necesidades das empresas e as demandadas do mercado,

complementándose con competencias relacionadas coa calidade, a seguridade e o respecto polo ambiente.

c) Canto á tipoloxía das empresas, a tendencia do mercado apunta, por unha banda, cara a establecementos independentes tradicionais, e por

outra parte cara a un incremento de franquías e agrupacións corporativas cunha política técnica e empresarial definida.

d) Obsérvase unha tendencia do usuario masculino cara ao seu coidado estético en xeral, e rexorden técnicas dedicadas a realizar estes procesos.

Por este motivo, prevese o crecemento desta actividade empresarial asociada a un aumento na demanda por parte deste sector, o que introduce

cambios na formación en técnicas de peiteado, barbaría e coidados cosméticos masculinos, para mellorar a atención ao usuario e ofrecer maiores

posibilidades comerciais.

3. Ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:

- Auxiliar de peiteado.

- Axudante/a de manicura e pedicura.

- Axudante/a de maquillaxe.

- Auxiliar de depilación.
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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 Aplicación, características e preparación de utensilios e productos de maquillaxe. A zona de traballo
para maquillaxe:útiles,
preparación,
organización e
mantemento

20 15

2 Cosméticos específicos, desmaquilladores, exfoliantes, cremas e mascarillas. Modo de actuación, criterios de
selección e conservación.

A pel e a súa
preparación para a
maquillaxe

30 15

3 Estuda os óvalos, as liñas, os volúmenes e as diferentes correccións no rostro, a armonía de cores.Visaxismo para a
maquillaxe

18 15

4 Técnicas e fases do proceso do maquillaxe social.A maquillaxe social 115 30

5 Técnicas e fases do proceso do maquillase de fantasía básica.A maquillaxe de
fantasía básica.

78 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  A zona de traballo para maquillaxe:útiles, preparación, organización e mantemento 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara utensilios e produtos de maquillaxe, e recoñece as súas características e as súas aplicacións SI

RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da aplicación de maquillaxes SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse e realizáronse os procesos de hixiene, desinfección e esterilización dos materiais de uso nas técnicas de maquillaxe

CA1.2 Describíronse as posibles alteracións dermatolóxicas e oculares máis frecuentes derivadas dunha mala hixiene de utensilios e produtos

CA1.3 Realizouse a identificación dos utensilios adecuados para cada tipo de traballo

CA1.4 Describiuse o uso axeitado de cada pincel na técnica de maquillaxe

CA1.5 Preparáronse os utensilios, os materiais e os produtos aplicando técnicas de seguridade e hixiene necesarias

CA1.6 Identificáronse os utensilios e os produtos necesarios para as técnicas de maquillaxe social e fantasía facial

CA1.7 Sinaláronse os usos correctos e máis habituais dos produtos

CA1.8 Interpretáronse as instrucións de uso e conservación dos cosméticos de maquillaxe

CA1.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

CA1.10 Mantívose unha imaxe persoal apropiada para a aplicación de técnicas de maquillaxe

CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a aplicación de maquillaxes

CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na aplicación de maquillaxes

CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa aplicación de maquillaxes

4.1.e) Contidos

Contidos

 Hixiene e imaxe persoal do/da profesional de maquillaxe.

 Utensilios e ferramentas que se utilizan na maquillaxe profesional: descrición e características.

 Utilización adecuada dos utensilios. Alteracións derivadas dunha hixiene incorrecta dos utensilios e dos produtos.

 Procedementos de hixiene, desinfección e/ou esterilización dos utensilios.
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Contidos

 Cosméticos para a maquillaxe: tipos, técnica de aplicación e criterios de selección de cada un.

 Medidas de prevención de riscos laborais e ambientais.

 A persoa emprendedora na aplicación de maquillaxes.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na aplicación de maquillaxes.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa aplicación de maquillaxes.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A pel e a súa preparación para a maquillaxe 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara a pel do/da cliente/a aplicando técnicas de hixiene e protección 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 Preparouse o/a cliente/a para o servizo que se vaia realizar, garantindo a súa seguridade

CA2.2 Describiuse a posición anatómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar a hixiene superficial do rostro

CA2.3 Formuláronse preguntas tipo que permiten detectar os gustos e as preferencias da clientela e se consultou a ficha técnica

CA2.4 Relacionáronse as características da pel co uso dos cosméticos máis adecuados

CA2.5 Colaborouse na elección dos cosméticos de hixiene necesarios para as técnicas de maquillaxe que se vaian realizar

CA2.6 Realizouse a aplicación dos cosméticos de hixiene describindo as direccións correctas en función da zona do rostro: ollos, beizos, pescozo ou escote

CA2.7 Retiráronse completamente os restos de cosmético limpador e aplicouse o tónico, evitando a zona orbicular

CA2.8 Valorouse e avaliouse, baixo supervisión técnica, se cómpre a aplicación dun cosmético exfoliante e, en caso afirmativo, aplicouse e retirouse adecuadamente

CA2.9 Valorouse e avaliouse, baixo supervisión técnica, e realizouse a aplicación dunha máscara no rostro seguindo as direccións correctas, respectando o tempo de exposición, e retirouse
completamente

CA2.10 Aplicouse o cosmético hidratante ou tensor seguindo as normas sinaladas por fábrica

CA2.11 Cubriuse a ficha técnica do servizo cos datos persoais e cos relativos aos cosméticos aplicados e ás observacións realizadas

CA2.12 Aplicáronse as medidas de seguridade requiridas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Preparación do/da clientela e do/da profesional.

 Tipos de pel.

 Cosméticos de aplicación antes e despois da maquillaxe: pautas de uso e aplicación. Cosméticos de hixiene. Exfoliación cutánea (peeling). Cosméticos de mantemento e protección.
Máscaras.
 Proceso de desmaquillaxe de ollos, beizos e rostro.

 Ficha técnica: pautas de formalización.

 Medidas de seguridade aplicables.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Visaxismo para a maquillaxe 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas de maquillaxe social, tendo en conta a relación entre o tipo de maquillaxe e as necesidades da clientela, baixo a supervisión do persoal técnico
responsable NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Realizouse a depilación das cellas corrixindo a súa forma, de acordo coa configuración do rostro, aplicando as medidas de hixiene necesarias

CA4.6 Determinouse correctamente a harmonía de cores para utilizar e as técnicas de visaxismo que se vaian empregar

CA4.7 Aplicáronse adecuadamente as correccións claras e o fondo de maquillaxe indicados para o tipo de pel e a técnica especifica que requira a textura do produto

CA4.8 Realizáronse as correccións escuras oportunas segundo as técnicas de visaxismo adaptadas ao óvalo do/da cliente/a e ao tipo de maquillaxe social que se vaia realizar

CA4.9 Aplicáronse destramente e mediante as técnicas apropiadas de visaxismo os cosméticos decorativos de ollos, beizos, cellas, pestanas e fazulas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cor, luz e cor pigmento. Factores que inflúen na percepción da cor. Clasificación e características das cores pigmento. Estudo dos tipos de luz e a súa influencia sobre cada cor.

 Aplicacións da cor á maquillaxe: corrección do ton de pel e corrección óptica do rostro. Cores cálidas e frías: harmonía e contraste.

 Harmonía na imaxe persoal: idade, personalidade, circunstancia e indumentaria.

 Realización de bosquexos. Técnicas de debuxo rápido.

 Técnicas de visaxismo. Morfoloxía e xeometría do rostro. Clasificación de óvalos: técnicas de corrección. Estudo dos tipos de fronte, nariz e queixo: técnicas de corrección. Estudo dos tipos
de ollos e beizos: técnicas de corrección. Estudo das cellas. Maquillaxe das cellas. Corrección de cellas segundo as técnicas de visaxismo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A maquillaxe social 115

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas de maquillaxe social, tendo en conta a relación entre o tipo de maquillaxe e as necesidades da clientela, baixo a supervisión do persoal técnico
responsable NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse e preparáronse adecuadamente o material e os cosméticos de uso para cada persoa atendendo ao tipo de pel e en función do seu ton, a súa cor de ollos e o seu
tipo de roupa

CA4.2 Describiuse a posición anatómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar a maquillaxe social demandada

CA4.3 Observouse o rostro do/da cliente/a e realizáronselle preguntas que permitan coñecer o seu estilo persoal e posibles alerxias de contacto

CA4.5 Describíronse as normas de seguridade e hixiene que cumpra aplicar na realización de maquillaxes sociais

CA4.7 Aplicáronse adecuadamente as correccións claras e o fondo de maquillaxe indicados para o tipo de pel e a técnica especifica que requira a textura do produto

CA4.8 Realizáronse as correccións escuras oportunas segundo as técnicas de visaxismo adaptadas ao óvalo do/da cliente/a e ao tipo de maquillaxe social que se vaia realizar

CA4.9 Aplicáronse destramente e mediante as técnicas apropiadas de visaxismo os cosméticos decorativos de ollos, beizos, cellas, pestanas e fazulas

CA4.10 Valorouse a responsabilidade asociada ás actividades profesionais do persoal maquillador ao desenvolver a súa actividade en zonas sensibles, como os ollos e os beizos

CA4.11 Tivéronse en conta as precaucións necesarias retirando lentes de contacto ou outras próteses que poidan resultar perigosas no desenvolvemento da técnica de maquillaxe

CA4.12 Aplicáronse as medidas de seguridade requiridas

CA4.13 Seguiuse o protocolo establecido para determinar o grao de satisfacción da clientela

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Medidas de seguridade aplicables.

  Avaliación do grao de satisfacción da clientela.

 Harmonía na imaxe persoal: idade, personalidade, circunstancia e indumentaria.

 Técnicas de visaxismo. Morfoloxía e xeometría do rostro. Clasificación de óvalos: técnicas de corrección. Estudo dos tipos de fronte, nariz e queixo: técnicas de corrección. Estudo dos tipos
de ollos e beizos: técnicas de corrección. Estudo das cellas. Maquillaxe das cellas. Corrección de cellas segundo as técnicas de visaxismo.
 Técnicas específicas de maquillaxe.

 Métodos de aplicación dos produtos cosméticos decorativos.

 Fases do proceso: recepción e acomodación da clientela (ergonomía); ficha técnica (rexistro de datos da clientela); preparación da pel e aplicación do fondo de maquillaxe; aplicación da
maquillaxe dos ollos, as pestanas e as cellas; aplicación da maquillaxe dos beizos; aplicación da maquillaxe das fazulas; aplicación de cosméticos finais para a fixación da maquillaxe.
 Pautas xerais para conseguir unha maior duración da maquillaxe.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A maquillaxe de fantasía básica. 78

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza maquillaxes básicos de fantasía facial e determina a súa harmonía estética e cromática, baixo a supervisión do persoal técnico responsable SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse e preparáronse adecuadamente o material e os cosméticos utilizados nas maquillaxes de fantasía

CA5.2 Consideráronse as normas de seguridade e hixiene que cómpre aplicar na realización de maquillaxes de fantasía

CA5.3 Describiuse a posición anatómica do/da cliente/a e do/da profesional para realizar a maquillaxe de fantasía facial seleccionada

CA5.4 Colaborouse na detección das demandas e das necesidades que debe cubrir o servizo

CA5.5 Realizouse un bosquexo previo sobre a fantasía que se vaia realizar, que facilite a súa execución

CA5.6 Determinouse correctamente a harmonía estética e cromática que permita un bo resultado

CA5.7 Comezouse co debuxo sobre a pel cun lapis branco que permita corrixir, se non se logrou a adaptación correcta do deseño ao espazo que debe ocupar

CA5.8 Considerouse a necesidade de utilizar un pincel para cada cor para conseguir unha limpeza de execución e acabamento da maquillaxe

CA5.9 Aplicouse unha substancia fixadora que permita manter inalterable a maquillaxe durante máis tempo

CA5.10 Identificáronse as fases do proceso e o resultado das maquillaxes realizadas, aplicando as medidas necesarias para a corrección de posibles desviacións

CA5.11 Completouse o proceso nun tempo adecuado

CA5.12 Realizouse a limpeza dos utensilios cos produtos específicos, respectando as normas de seguridade indicadas por fábrica, e conserváronse en bo estado para o próximo uso

CA5.13 Aplicáronse as medidas de seguridade requiridas

CA5.14 Seguiuse o protocolo establecido para determinar o grao de satisfacción da clientela

4.5.e) Contidos

Contidos

 Recepción e acomodación da clientela. Ergonomía.

 Ficha técnica: pautas de formalización.

 Fases do procedemento.

 Pautas xerais para conseguir unha maior duración da maquillaxe.

 Medidas de seguridade aplicables.
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Contidos

 Avaliación do grao de satisfacción da clientela.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cada un dos elementos que se teñen en conta durante a avaliación ímoslle adxudicar unha porcentaxe que influirá na cualificación final do

alumno.

Aspectos a valorar:

a )Proba práctica:

Traballos diarios realizados na aula- taller 30% da nota (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5)

Exame práctico 30% (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5)

b) Probas teóricas 10% da nota (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5)

c) Actitude, interese polos traballos, o coidado do material e das instalacións 30% (a nota mínima para realizar a media será dun 5)

Se o alumno/a non entregan as actividades teóricas ou parte destas, ou se non fai os traballos prácticos co profesor propón para cada trimestre o

alumno quedará automáticamente avaliado cunha cualificación inferior.

O final de cada trimestre farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non superasen as probas escritas da avaliación. Os alumnos

que non acaden destreza suficientes para superar as prácticas da avaliación, realizarán actividades de reforzo encamiñadas a adquirir ditas

destrezas técnicas o longo da avaliación.

Os MÍNIMOS ESIXIBLES coinciden coas competencias profesionais, persoais e sociais que o alumno ten que acadar na FPB, a saber:

1º Trimestre

Preparación correcta do profesional e da clientela

Preparar correctamente e seguindo as normas de seguridade e hixiene a zona de traballo

Realizar axeitadamente a limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios, pinceis, ferramentas e materiais usados nos traballos técnicos nos

procesos de hixiene facial e na técnica de maquillaxe facial social

Realizar correctamente e nun tempo prudente as técnicas de hixiene facial, aplicando as medidas de seguridade e hixiene necesarias

Realizar correctamente e nun tempo prudente as técnicas de maquillaxe social , aplicando as medidas de hixiene necesarias

Realizar correctamente e nun tempo prudente a depilación das cellas corrixindo a súa forma, aplicando as medidas de hixiene necesarias

2º Trimestre

Preparación correcta do profesional e da clientela

Preparar correctamente e seguindo as normas de seguridade e hixiene a zona de traballo

Realizar axeitadamente a limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios, pinceis, ferramentas e materiais usados nos traballos técnicos nos

procesos de hixiene facial e na técnica de maquillaxe facial social

Realizar correctamente e nun tempo 30 min. as técnicas de hixiene facial, aplicando as medidas de seguridade e hixiene necesarias

Realizar correctamente e nun tempo de 40 min. as técnicas de maquillaxe social, aplicando as medidas de hixiene necesarias

Realizar correctamente e nun tempo de 60min. as maquillaxes de fantasía, aplicando as medidas de hixiene necesarias

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

As actividades de recuperación que deberán realizar os alumnos ó non superar este módulo, serán as axeitadas a cada caso para acadar os

mínimos esixibles de cada unidade didactica para así acadar as capacidades terminais elementais.

Estas actividades de recuperación desenvolveranse no último trimestre do curso, mentras que os alumnos que superen tódolos módulos realizarán

a FCT.

 Para realizar as actividades de recuperación farase un repaso de protocolo de traballo, con aqueles alumnos que non acadasen os mínimos

esixibles, tamén farán prácticas na aula-taller cun
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seguemento máis detallado do profesor, para corrixir aqueles erros que se puidesen cometer e do mesmo xeito acadar as destrezas necesarias

para a execución técnica, aparte das probas escritas.

O alumnado ten que asistir punatualmente a ditas actividades de recuperación e na totalidade das horas.

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

O finalizar o período de recuperación o alumnado examinarase da parte suspensa nunha proba final que constará de dúas partes (escrita e outra

práctica) cunha duración máxima de tres horas. A proba práctica puntuará 70% e a teórica un 30%. As datas das probas serán comunicadas nos

taboleiros.

     - A proba escrita versará sobre os contidos das unidades didácticas non superadas.

     - A proba práctica versará na realización dos traballos prácticos das unidades didácticas non superadas

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

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no Ciclo de FP Básica de

Peiteado e Estética, celebraremos unha vez o mes, unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións.

Algúns dos aspectos aos que se atenderá son os seguintes:

- Organización e coordinación do equipo. Grao de definición. Distinción de responsabilidades.

- Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. Selección do modo de elaboración.

- Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso de

integración no traballo. Relación e implicación dos pais. Relación entre os alumnos e alumnas, e entre os alumnos e alumnas e os profesores.

- Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente celebraremos unha xuntanza de avaliación inicial para coñecer as

características e a formación de cada alumno/a. Nesta avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as características xerais do

grupo .

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización.

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

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para

que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.

Estas medidas consistirán en traballos que poidan ser executados de forma autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do

profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou os mínimos esixidos.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A enseñanza dos valores nunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo unha das finalidades prioritarias da educación,

tal e como se pon de manifesto nos obxectivos de todas as etapas educativas e nos específicos de cada unha das áreas de coñecemento.

De feito, os valores cívicos e éticos (educación para a paz, a saúde, a igualdade entre sexos, a sexualidade, a educación do consumidor, a

educación víal, a educación ambiental e a educación intercultural) intégranse transversalmente en todos os aspectos do currículo.

- Educación para a convivencia.

Fomentaremos o respecto pola autonomía dos demais e o diálogo como maneira de resolver os conflitos, traballando o debate ou o coloquio.

- Educación para a saúde.

Neste sentido resaltaremos a importancia do benestar físico, psíquico, individual, social e ambiental.

- Educación para a paz.

Fomentaremos a relación con outras persoas e a participación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, superando inhibicións

e prexuízos, recoñecendo e valorando cíiticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera discriminación baseada en distincións de

raza, sexo, clase social, crenzas e outras características individuais e sociais.

- Educación do consumidor.

Trataremos este tema mediante a análise de anuncios publicitarios televisivos, intentando fomentar unha actitude crítica e responsable fronte ó

consumo e os mecanismos do mercado.

- Educación non sexista.Identificaranse aqueles trazos sexistas da lingua, intentando resolver a discriminación mediante formas adecuadas.

- Educación ambiental.

A través da visualización de documentais televisivos reflexionarase sobre problemas medioambientais, contemplando posibles solucións.

- Educación vial.

Fomentaranse condutas e hábitos de seguridade vial encamiñadas a facer un uso correcto da vía pública, analizando cíticamente as mensaxes

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As empresas comerciais impartirán cursos formativos de Maquillaxe para o alumnado.

10.Outros apartados

10.1) 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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