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

Contorno profesional.

1. Este profesional exerce a súa actividade en medianas e pequenas empresas

que teñen relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos

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

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

tarefas de execución de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos

básicos de hixiene, hidratación facial e corporal, estética de mans e pés,

asesoramento sobre perfumes e cosmética natural, así como a comercialización

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

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

da súa propia empresa.

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

2.1 Técnico/a esteticista en centros de beleza e gabinetes de estética.

2.2 Maquillador/ora.

2.3 Técnico/a en uñas artificiais.

2.4 Técnico/a en depilación.

2.5 Técnico/a en manicura e pedicura.

2.6 Recepcionista en empresas estéticas.

2.7 Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas estéticas.

2.8 Axente comercial en empresas do sector.

2.9 Asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

1 A área de análise
estética

8 6

2 Anatomía e fisioloxía
de pel e anexos
cutáneos

28 22

3 Alteracións de pel e
anexos

36 28

4 Equipamentos e
medios para a análise
cutánea

18 14

5 A análise cutánea 20 16

6 Equipamentos para os
tratamentos de
estética e beleza

18 14
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A área de análise estética 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a área de análise estética, aplica protocolos de atención á clientela e valora a importancia da actitude profesional SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise estética

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

CA1.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores

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

CA1.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela

CA1.6 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento

CA1.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise estética

CA1.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise estética

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para a área de análise estética

CA1.10 Definiuse o concepto de deontoloxía profesional

CA1.11 Identificáronse os deberes e as obrigas do persoal profesional

CA1.12 Identificáronse as normas de respecto cara ás persoas

CA1.13 Xustificouse, na profesión de estética, a importancia do segredo profesional e como pode afectar tanto á clientela como ao persoal profesional

CA1.14 Analizouse a lei de protección de datos e a súa repercusión na profesión de estética

CA1.15 Definíronse os dereitos das persoas reflectidos na Constitución

4.1.e) Contidos

Contidos

 Área de análise estética: espazos, equipamento e ambiente.

 0A lei de protección de datos e a profesión de estética.

  Dereitos como profesional.
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Contidos

 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

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

 Importancia do traballo en equipo.

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

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

 Seguridade e hixiene na análise estética. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do persoal e da clientela durante a análise estética.
Ergonomía.
 Concepto de deontoloxía.

 Deberes e obrigas do persoal profesional. Normas deontolóxicas na profesión de estética.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Anatomía e fisioloxía de pel e anexos cutáneos 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza a anatomía e a fisioloxía das tipoloxías cutáneas e os seus anexos, en relación coas funcións que realizan 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 Definíronse as características xerais da pel

CA2.2 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a inervación

CA2.3 Describiuse a fisioloxía cutánea en relación coas estruturas anatómicas

CA2.4 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización

CA2.5 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel

CA2.6 Analizáronse as funcións da pel

CA2.7 Relacionouse as funcións da pel con posibles modificacións estéticas desta

CA2.8 Distinguíronse as características particulares da pel de distintas partes do corpo, da pel masculina, da de diferentes razas, etc

CA2.9 Clasificáronse os tipos de pel en función da emulsión epicutánea

CA2.10 Especificáronse as reaccións da pel fronte ao sol

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo. Vascularización e inervación.

 Fisioloxía da epiderme: melanoxénese e queratoxénese.

 Anexos cutáneos glandulares e córneos. Glándulas sebáceas e sudoríparas. As uñas e o pelo.

 Funcións da pel e os anexos.

 Tipos de pel: características fisiolóxicas, aspecto e propiedades. Necesidades cutáneas e coidados cosméticos.

 Evolución da pel ao longo da vida segundo os estados fisiolóxicos da muller.

 Pel masculina.

 Pel e razas.

 A pel e o sol: características da radiación solar. Fototipos cutáneos. Reaccións da pel ao sol.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Alteracións de pel e anexos 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica as lesións básicas e as alteracións da pel e anexos, para o que describe as súas características e a súa repercusión estética 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 Recoñecéronse as lesións cutáneas máis frecuentes que poden influír na aplicación de tratamentos estéticos

CA3.2 Identificáronse as fases do protocolo para a identificación e o recoñecemento de alteracións relacionadas coa estética e a beleza

CA3.3 Identificáronse as alteracións da hidratación, sudación, lipidación, pigmentación e queratinización cutánea con repercusión nos procesos estéticos

CA3.4 Describíronse as alteracións vasculares relacionadas cos procesos estéticos

CA3.5 Clasificáronse as alteracións da cantidade do sistema piloso, con valoración dos signos que poden indicar unha modificación estética

CA3.6 Citáronse as alteracións da derme e a hipoderme, e os tumores malignos da pel

CA3.7 Caracterizáronse as alteracións das mans e dos pés que inflúen na realización de técnicas de coidados estéticos de manicura, pedicura e uñas artificiais

CA3.8 Definíronse as reaccións irritativas e alérxicas e establecéronse as semellanzas e as diferenzas entre elas

CA3.9 Identificáronse as alteracións que poden supor unha contraindicación para a realización dos servizos de estética e as que poden ser obxecto de tratamento por diferentes profesionais

4.3.e) Contidos

Contidos

 Lesións elementais da pel.

 0Indicacións e contraindicacións de tratamentos estéticos relacionados coa competencia do persoal técnico en Estética e Beleza, e coas principais doenzas con repercusión no órgano
cutáneo.
 Protocolo de recoñecemento das alteracións relacionadas coa estética e a beleza.

 Alteracións da hidratación, sudación, lipidación, pigmentación e queratinización cutánea con repercusión nas técnicas estéticas.

 Alteracións vasculares relacionadas cos procesos estéticos.

 Alteracións da cantidade do sistema piloso.

 Alteracións da derme e a hipoderme.

 Tumores malignos da pel.

 Alteracións específicas de mans, os pés e as uñas.

 Reaccións irritativas e alérxicas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Equipamentos e medios para a análise cutánea 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica os equipamentos e os medios para a análise cutánea, tendo en conta a relación entre o fundamento científico, as indicacións e as normas de
utilización, en condicións de seguridade e hixiene SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para o estudo e a análise da pel e os anexos

CA4.2 Analizouse o fundamento científico de cada equipamento

CA4.3 Identificouse o xeito de interpretar os resultados proporcionados por cada aparello

CA4.4 Describíronse as medidas de seguridade e as precaucións que cumpra ter en conta no emprego dos equipamentos de análise

CA4.5 Relacionáronse as normas de hixiene e o mantemento de cada equipamento

CA4.6 Comprobouse o funcionamento e as normas de uso dos equipamentos empregados na análise da pel e anexos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos empregados na análise facial (lupa, luz de Wood, medidor de hidratación e sebo, etc.): clasificación.

 Descrición, bases científicas e interpretación de resultados.

 Normas de emprego e precaucións de aplicación.

 Hixiene, desinfección e mantemento de equipamentos de análise.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A análise cutánea 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza análise de pel e anexos, para o que interpreta protocolos establecidos 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 Definíronse as fases do protocolo de análise da pel e os anexos

CA5.2 Identificáronse os datos que deben recollerse na entrevista persoal e na ficha técnica

CA5.3 Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise

CA5.4 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, tacto e palpación

CA5.5 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso

CA5.6 Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de tratamento estético (de hixiene e hidratación, de mans e pés, e de depilación) a partir da información obtida na entrevista persoal e
nos resultados da exploración

CA5.7 Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a persoal superior ou a diferentes profesionais

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fases do protocolo de análise facial.

 Entrevista persoal: historial estético. Ficha técnica.

 Técnicas de exploración para a análise facial: observación, tacto e palpación.

 Estudo da información: diagnóstico facial e proposta de tratamento. Informe a superiores.

 Derivación cara a superiores ou diferentes profesionais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Equipamentos para os tratamentos de estética e beleza 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece e utiliza os equipamentos empregados nos servizos de estética e beleza, tendo en conta a relación entre o seu fundamento científico, os requisitos
técnicos de utilización e os efectos producidos 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 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para tratamentos estéticos de hixiene, hidratación, depilación mecánica, e mans e pés

CA6.2 Analizouse o seu fundamento científico, os parámetros, o modo de emprego, os efectos, as indicacións e as contraindicacións

CA6.3 Describíronse as normas de seguridade e hixiene de cada equipamento para a súa utilización, a súa conservación e o seu mantemento correctos

CA6.4 Utilizáronse os aparellos e os equipamentos aplicando as medidas de protección da clientela e do persoal

CA6.5 Definíronse as medidas que se deberán seguir en caso de producirse un accidente durante o uso dos aparellos e os equipamentos

CA6.6 Xustificouse o emprego do equipamento axeitado en función do tratamento específico que se vaia realizar

4.6.e) Contidos

Contidos

 Clasificación dos aparellos e os equipamentos usados en tratamentos básicos de estética: hixiene, hidratación, depilación mecánica, e coidados de mans e pés.

 Descrición e fundamento científico: vapor-ozono, IR, ventosas, duchas e pulverizacións tibias, cepillos para a limpeza cutánea, equipamentos para correntes de Arsonval (AF), equipamentos
para a depilación mecánica, fundidores de parafina e outros equipamentos para o coidado das mans e os pés.
 Normas de emprego e precaucións de uso.

 Indicacións e contraindicacións.

 Hixiene, desinfección e mantemento dos equipamentos.
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Distribución das UD por período de avaliación:

1ª avaliación: UD 1 e UD2

2ª avaliación : UD3 e UD4

3ª avaliación: UD5 e UD6

Mínimos esixibles: son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado b) en cada unha das UD.

Criterios de cualificación

A cualificación realizarase  cunha nota numérica entre 1 e  10 puntos, sendo necesario acadar  como mínimo un 5 en cada un dos apartados en

cada avaliación, para acadar o aprobado. O redondeo realizarase na nota final de cada avaliación da seguinte forma:

a) Se a puntuación é < 5  non se redondeará. Ejemplo: 4,98 es 4 SUSPENSO

b) Si la puntuación es ¿5  redondearase segundo os seguintes criterios:

b.1. Se a parte decimal e 0,51  redondearase ó número enteiro inmediatamente superior Exemplo:  6,51 redondearase  a 7.

b.2. Se aparte decimal é   0,50  redondearase ó número enteiro da nota correspondente.

Cálculo da cualificación por avaliación:

80% Proba escrita (teórica, teoríco -práctica): tipo test, resposta curta, etc.

 Unha proba en cada avaliacion trimestral por avaliación, sendo imprescindible unha nota mínima de 5  neste apartado  para ser avalido

positivamente.

Non se repetirán exames fora das datas previstas.

20% Parte práctica: distribuida da seguinte forma

10% caderno de aula:  Completo, correxido, ordeado e correctamente presentado; con todas aquelas actividades, tarefas ,etc, realizadas ó longo

de cada período de avaliación. De non ser así, non sería avaliado positivamente neste apartado. Entregado na data/as sinalada/as polo/a docente

para a súa revisión. De non ser así, non sería avaliado positivamente neste apartado.

10% Tarefas: presentadas e/ou expostas durante cada período de avaliación.   Cualificadas mediante táboas de observación, listas de cotexo,

rúbricas, etc. No caso de non realizar ningunha tarefa durante un período de avalición, esta porcentaxe incorporarase á  proba escrita, pasando

esta última a ser o 90% da nota.

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

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

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

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

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

poderánse manter de cara as recuperacións

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

As actividades de recuperación desenvolveranse de acordo os días establecidos.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

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

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

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

3) Non se repetirán exames fora das datas previstas.

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

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

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

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

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

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

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

curso escolar.

A profesora responsable do módulo rexistra diariamente calquer incidencia no seguimento e detalles da impartición e realización de actividades,

temas transversais tratados, etc no seu diario do módulo, completando con apontamentos nos partes de aula.

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

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría dan a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre

as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan

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

xefatura de estudos, incluíndo

especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se desenvolve no artigo 16 desta

orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado

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

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

obxectivos previstos. En ambos casos prantexaranse alternativas, como:

- Ofrecer actividades:

+ Comúns para todo ó alumnado con fin de asimilar os contidos mínimos.
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+ Máis complexas para o alumnado que acade os obxectivos previstos, onde se afonde nós coñecementos adquiridos.

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

por outro camiño ós fins propostos.

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

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

con dificultades de idioma..., elaborarase a flexibilización curricular axeitada segúndo informe o equipo de orientación.

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

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

os obxectivos previstos.

* Supoñendo o máximo esforzo por parte do alumnado afectado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

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

necesarias para introduci-la dimensión de igualdade.

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

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

órganos.

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

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

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

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

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

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

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

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

enfermidades, etc.

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

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

incitalos cara a adquisición de hábitos de consumo responsables.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Entre as actividades que se poden levar a cabo están as seguintes:

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

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

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

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

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

.- Visitas a fábricas de cosméticos, empresas do sector etc.
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.- Charlas sobre dietética, nutrición, bulimia, anorexia,sexualidade.. por especialistas/médicos, ou outros temas de interese. .

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

de dirección.

Sempre e cando as indicacións das autoridades sanitarias e educativas asi o permitan.

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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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0641 Cosmetoloxía para estética e beleza 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo PAULA PEREIRO DEZA

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

Contorno profesional.

1. Este profesional exerce a súa actividade en medianas e pequenas empresas

que teñen relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos

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

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

tarefas de execución de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos

básicos de hixiene, hidratación facial e corporal, estética de mans e pés,

asesoramento sobre perfumes e cosmética natural, así como a comercialización

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

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

da súa propia empresa.

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

- Técnico/a esteticista en centros de beleza e gabinetes de estética.

- Maquillador/ora.

- Técnico/a en uñas artificiais.

- Técnico/a en depilación.

- Técnico/a en manicura e pedicura.

- Recepcionista en empresas estéticas.

- Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas estéticas.

- Axente comercial en empresas do sector.

- Asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Fundamentos da
química cosmética

27 13

2 Introducción ó
laboratorio cosmético

25 12

3 Clasificación dos
cosméticos

20 13

4 Cosméticos de hixiene
facial e corporal

20 12

5 Cosméticos de
hidratación,
mantemento e
protección da pel

20 13

6 Cosméticos
decorativos

25 12

7 Cosméticos para a
depilación,
descoloración,
tratamentos de mans
e pes e próteses
ungueales

30 13

8 Seguridade e hixiene
en cosmética

25 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos da química cosmética 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, aplicando a regulamentación técnico-sanitaria SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.4 Describíronse as reaccións redox en que interveñan os cosméticos

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

CA1.6 Definiuse o produto cosmético e diferenciouse do medicamento e do nutricosmético

CA1.7 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos

CA1.8 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas

CA1.9 Describíronse os requisitos que deben cumprir os produtos cosméticos canto ao seu envasamento, a súa etiquetaxe e a data de caducidade

CA1.10 Analizouse a información subministrada polo fabricante dun produto cosmético e comprobouse o cumprimento da lexislación

CA1.11 Describíronse as características das substancias máis frecuentemente empregadas en cosméticos

CA1.12 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un

CA1.13 Recoñecéronse os principais grupos de compoñentes de diversos cosméticos comerciais

4.1.e) Contidos

Contidos

 Átomo, molécula, e compostos inorgánicos e orgánicos.

 0Elementos internos dun cosmético: substancias máis empregadas. Compoñentes internos do cosmético: principio activo, vehículo, aditivos xerais e correctores.

 Expresións de medidas de concentracións das mesturas de uso cosmético.

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

 Reaccións redox.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Substancias químicas de uso frecuente na formulación cosmética.

 Concepto de cosmético, e diferenzas cos medicamentos e nutricosméticos.

 Regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

 Substancias prohibidas en formulación cosmética.

 Elementos externos dun cosmético: envase, cartonaxe, prospecto e etiqueta. Etiquetaxe: requisitos. Símbolos (PAO). Ingredientes: composición cualitativa e cuantitativa. Normas da
etiquetaxe. Substancias restrinxidas e a súa especificación na etiquetaxe. Nomenclatura ou código INCI.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Introducción ó laboratorio cosmético 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica equipamentos, material de laboratorio e operacións elementais para a preparación de cosméticos, e recoñece a natureza fisicoquímica dos produtos
cosméticos obtidos 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 Xustificáronse as diferenzas entre os sistemas homoxéneos e os heteroxéneos

CA2.2 Identificouse a composición, as características, as propiedades e a concentración das disolucións, así como a súa aplicación en cosmética

CA2.3 Describiuse a composición, as propiedades e características dos sistemas dispersos heteroxéneos e a súa aplicación en cosmética

CA2.4 Clasificáronse os tensoactivos e analizouse a súa función

CA2.5 Interpretáronse as diferenzas entre suspensións, xeles e emulsións

CA2.6 Identificouse a natureza fisicoquímica de diversos cosméticos

CA2.7 Identificouse o material e os equipamentos de laboratorio necesarios para preparar cosméticos

CA2.8 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e cosméticos sinxelos en condicións de
saúde

CA2.9 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de mesturas de compostos e cosméticos sinxelos, en condicións
de saúde

CA2.10 Realizáronse as operacións empregadas na fabricación de cosméticos cos materiais específicos para esas técnicas

CA2.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados

CA2.12 Recoñecéronse e cubríronse os apartados da ficha de elaboración dun cosmético (compoñentes, concentración, forma cosmética, materiais utilizados, modus operandi, descrición
das substancias utilizadas e resultados obtidos)

4.2.e) Contidos

Contidos

 Natureza fisicoquímica dos cosméticos: sistemas dispersos, sistemas homoxéneos (disolucións), sistemas heteroxéneos, dispersións (suspensións) xeles, emulsións e aerosois.

 O laboratorio: utensilios, materiais e equipamentos. Operacións elementais na preparación de cosméticos.

 Protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e cosméticos sinxelos en condicións de saúde.

 Aplicación das medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio, necesarias para realizar os procesos de preparación de mesturas de compostos e cosméticos sinxelos, en condicións
de saúde.
 Preparación de cosméticos.

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

N.º Título da UD Duración

3 Clasificación dos cosméticos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Clasifica os produtos cosméticos e relaciona os graos de penetración cosmética coa acción cosmética 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 Clasificáronse os cosméticos en función da súa acción principal e o lugar de aplicación

CA3.2 Identificáronse as formas de presentación dos cosméticos

CA3.3 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma cosmética, así como a súa forma de utilización

CA3.4 Avaliouse a vía e o grao de penetración dos cosméticos na pel

CA3.5 Analizáronse os factores que inflúen na penetración dos cosméticos na pel e na súa forma de actuar

CA3.6 Determináronse os parámetros que definen a eficacia dos cosméticos, influíndo na súa calidade

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas de clasificación cosmética

 Formas cosméticas de presentación.

 Vías e graos de penetración dos cosméticos na pel.

 Factores que inflúen na penetración dos cosméticos.

 Vectores cosméticos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Cosméticos de hixiene facial e corporal 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Selecciona os cosméticos de hixiene axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, as súas características e a súa forma de
actuar 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 Definíronse os conceptos de limpeza e hixiene, e identificáronse os compoñentes que forman parte da sucidade que se acumula na superficie da pel nas súas diferentes zonas e nos
anexos cutáneos

CA4.2 Diferenciáronse os mecanismos de acción das substancias limpadoras

CA4.3 Describíronse as características que deban cumprir os cosméticos empregados na limpeza da pel

CA4.4 Analizouse a composición, así como as vantaxes e os inconvenientes dos produtos limpadores faciais e corporais

CA4.5 Relacionouse o xeito de actuar dun tónico facial cos ingredientes que o compoñen

CA4.6 Diferenciouse a exfoliación estética da exfoliación médica

CA4.7 Clasificáronse os cosméticos exfoliantes e diferenciouse o seu mecanismo de acción

CA4.8 Clasificáronse as máscaras en función dos seus principios activos e da súa forma cosmética

CA4.9 Identificáronse os principios activos dos desodorizantes e dos antitranspirantes segundo o seu mecanismo de acción

CA4.10 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hixiene

4.4.e) Contidos

Contidos

 Concepto de limpeza e hixiene.

 Substancias limpadoras: mecanismo de acción.

 Cosméticos limpadores faciais e corporais: composición, mecanismo de acción e formas cosméticas.

 Cosméticos tonificantes: mecanismo de acción; clasificación.

 Cosméticos dous en un de limpeza: soportes impregnados de limpeza.

 Cosméticos exfoliantes: mecanismos de acción, tipos, composición e formas cosméticas.

 Cosméticos complementarios. Máscaras: tipos, composición, criterios de selección.

 Cosméticos complementarios para o baño: sales, perlas, barras, aceites, espumas, etc.

 Cosméticos complementarios da hixiene corporal: desodorizantes e antitranspirantes.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Selecciona os cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel axeitados par cada tipoloxía cutánea, tendo en conta a relación entre os seus
principios activos e o seu mecanismo de acción 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 Distinguíronse as substancias naturais que interveñen na hidratación cutánea

CA5.2 Clasificáronse os principios activos hidratantes segundo o seu mecanismo de acción

CA5.3 Seleccionouse a composición dos cosméticos hidratantes en función do tipo de pel onde se vaian empregar

CA5.4 Establecéronse as diferenzas entre unha emulsión e un aceite para hidratación corporal

CA5.5 Clasificáronse os cosméticos solares segundo a súa finalidade e o momento da súa aplicación

CA5.6 Diferenciáronse os principios activos que interveñen na formulación dos fotoprotectores solares

CA5.7 Interpretouse o grao de resistencia á auga dun fotoprotector solar e o seu poder de protección

CA5.8 Asociouse a composición dos produtos para despois do sol coa súa función

CA5.9 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel

4.5.e) Contidos

Contidos

 Cosméticos hidratantes e de mantemento da pel: concepto de hidratación cutánea natural e cosmética Principios activos hidratantes: hidratantes faciais e corporais.

 Cosméticos solares. Cosméticos previos ao bronceamento. Fotoprotectores: composición, resistencia á auga, factor de protección solar e formas cosméticas.

 Cosméticos para despois do sol.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Cosméticos decorativos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Selecciona os cosméticos decorativos axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, a súa función e zona da súa aplicación SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os principios activos responsables da acción decorativa dos cosméticos, e diferenciáronse en función da súa solubilidade

CA6.2 Relacionouse a composición dos cosméticos decorativos coa súa forma de presentación

CA6.3 Clasificáronse os cosméticos decorativos en función da zona de aplicación

CA6.4 Analizáronse os cosméticos para maquillar a pel do rostro, os ollos e os beizos, e especificouse o seu obxectivo

CA6.5 Especificáronse as condicións que debe cumprir un cosmético labial canto a dureza e composición

CA6.6 Enumerouse a composición dos cosméticos utilizados nos procesos de maquillaxe das uñas

CA6.7 Clasificáronse os cosméticos para a maquillaxe corporal

CA6.8 Diferenciáronse os principios activos dos cosméticos autobronceadores e o seu xeito de actuar

CA6.9 Analizáronse artigos e expedientes sobre innovacións en cosmética decorativa

4.6.e) Contidos

Contidos

 Composición xeral: principios activos e excipientes.

 Innovacións en cosmética decorativa: pigmentos, excipientes, etc.

 Cosméticos para maquillar o rostro: previos á maquillaxe, fondos de maquillaxe, correctores, pos, coloretes, etc.

 Cosméticos para a decoración da zona dos ollos.

 Cosméticos para os beizos.

 Cosméticos para a decoración das uñas: bases, vernices, lacas, esmaltes e especiais para aerógrafo.

 Cosméticos para a decoración corporal.

 Cosméticos para o bronceamento artificial.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Cosméticos para a depilación, descoloración, tratamentos de mans e pes e próteses ungueales 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Selecciona os cosméticos para os procesos de depilación, descoloración, tratamento de mans e pés e próteses ungueais adecuados ás tipoloxías cutáneas,
tendo en conta a relación entre a composición, a forma de presentación e os efectos producidos 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 Identificáronse os compoñentes dos depilatorios químicos e o efecto que orixinan sobre a peluxe

CA7.2 Describíronse os tipos de películas adhesivas, a súa composición e as súas características

CA7.3 Analizouse a composición, os efectos e o mecanismo de acción dos cosméticos que se empregan antes e despois da depilación

CA7.4 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes dos cosméticos para eliminar a peluxe

CA7.5 Distinguiuse o xeito de actuar dos cosméticos descolorantes baseándose nos seus principios activos

CA7.6 Analizouse a composición de cada cosmético empregado en manicura e pedicura

CA7.7 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos de manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés, en función da súa acción e do servizo estético que se vaia realizar

CA7.8 Describiuse a composición e o xeito de actuar dos cosméticos empregados para uñas artificiais

4.7.e) Contidos

Contidos

 Cosméticos para depilación (químicos e películas adhesivas): tipos, composición e características. Cosméticos predepilatorios e posdepilatorios.

 Cosméticos descolorantes.

 Cosméticos para mans e pés. Cosméticos de manicura e pedicura: composición, mecanismo de acción e formas cosméticas. Cosméticos de tratamento estético de mans e pés.

 Cosméticos para uñas artificiais.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Seguridade e hixiene en cosmética 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Aplica pautas de almacenamento, conservación e manipulación dos cosméticos, para o que identifica as condicións óptimas de uso, e prevén as reaccións
adversas que poidan orixinar 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 Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos

CA8.2 Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas

CA8.3 Identificouse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos e a organización axeitada do almacén

CA8.4 Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de aplicación

CA8.5 Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos

CA8.6 Describíronse as pautas de recollida dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente

CA8.7 Identificáronse as reaccións adversas que poidan orixinar os cosméticos, así como os medios para os previr

CA8.8 Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal para previr riscos e doenzas profesionais, e evitar contaminacións

CA8.9 Pautouse o xeito de actuar do persoal ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos

4.8.e) Contidos

Contidos

 Estabilidade e alteracións dos cosméticos.

 Conservación e almacenamento.

 Alteracións relacionadas coa manipulación e a aplicación de cosméticos.

 Normativa sobre recollida de produtos cosméticos contaminados e/ou alterados.

 Reaccións adversas a cosméticos: causas, consecuencias, prevención e xeito de actuar.

 Doenzas profesionais relacionadas coa manipulación de cosméticos: prevención.
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Os criterios de avaliación de cada unidade didáctica serán avaliados a través dos seguintes instrumentos de cualificación coas súas respectivas

ponderacións:

A) Criterios de avaliación conceptuais avaliados a través dunha proba escrita que suporán unha cualificación do 80 sobre 100 da nota final de cada

unidade. É

necesaria unha cualificación positiva de 5 sobre 10.

B) Criterios  de avaliación procedimentais que serán avaliados a través da realización de traballos ,supostos prácticos,realización catálogos

cosmética e mais actividades a través da Aula Virtual.... O peso deste instrumento suporá unha cualificación do 20 sobre 100 do total da nota final

de cada unidade. É necesario unha cualificación positiva de 5 sobre 10

A unidade didáctica correspondente será superada si se acada unha cualificación positiva mínima de 50 sobre 100, entre os criterios de

cualificación.

A nota final de avaliación será o número enteiro que resulte da suma das porcentaxes correspondentes, en base 10, de cada unha das unidades

desenvoltas durante o período lectivo correspondente.

Este procedemento realizarase só se todas as unidades resultaran positivas, se algunha de elas fose negativa, a cualificación final da avaliación

non poderá ser superior a 4 (suspenso). No caso de haber dúas ou máis UD suspensas, tomarase en conta para o cálculo do número enteiro, a de

maior cualificación, aplicando igualmente o criterio de non poder resultar unha nota superior a 4.

A nota final de curso será o número enteiro que resulte da suma das porcentaxes correspondentes, en base 10, das unidades programadas.

Se Q é maior a 0.6 , a nota final será X+1. Se Q é menor a 0.6, a nota final será X (sendo X.Q a nota final do módulo unha vez ponderadas tódalas

UDs, X=número enteiro, Q=decimais)

NOTA COVID:  Debido a evolución da pandemia, e no caso de ter que adoptar unha metodoloxía telemática para a impartición do módulo; este

seguirá a ter o mesmo horario .No caso das probas escritas, éstas se realizarán por vía telemática. No caso dos instrumentos de avaliación

procedimentais,éstes deberán ser realizados no domicilio do alumno seguindo as instruccións do docente: traballos, supostos prácticos ou

actividades

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

Durante o período ordinario realizaranse actividades de recuperación  no caso de que o alumnado non superase algunha das unidades didácticas,

na súa totalidade ou algunha parte. As da primeira avaliación realizaranse na segunda ,as da segunda realizaranse na terceira avaliación, e as da

terceira avaliación a finais do mes de maio.

Se tras estas recuperaciónso o laumno segue a ter algunha UD suspensa deberá realizar o exame final de xuño ca correspondente UD. (Para o

alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a terceira avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación individualizado

que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación).

Na avaliación final, realizarase unha proba escrita que avaliará os CA conceptuais e prodecimientais.

Será necesario acadar un apto (50 de 100) para poder superar esta proba.

NOTA COVID: Debido a evolución da pandemia e no caso que as probas de recuperación non poidan facerse presencialmente,  se realizarán a
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través de videoconferencia coas mesmas características comentadas anteriormente

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

Polo carácter continuo da avaliación, nas modalidades de ensino profesional será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas

para os distintos módulos, se o número de faltas inxustificadas nun determinado módulo é superior ao 10 % respecto da súa duración implicará a

PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (Orde 12 de xullo de 2011). Neste caso o módulo ten unha duración de 192 sesións polo que o

límite de ausencias será de 20 sesións (10 sesións neste caso ya que se trata dun MÓDULO SEMIPRESENCIAL no curso 2020/2021), e este

alumnado, se a profesora o considera, poderá asistir a clases como oínte e deberá:

Presentarse a unha proba final que recolla todos os criterios de avaliación de cada unha das unidades. (Para superar o módulo necesitarase un

mínimo 5 puntos sobre 10).

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

Levarase a cabo un proceso de avaliación continuo no que debe terse en conta a actualización permanente que é necesario ter da normativa e

das innovacións profesionais que poidan ocorrer ao longo do curso.

Con respecto ao cumprimento da programación farase un control semanal da materia impartida e realizarase a comparación coa programación

teórica

para ver as posibles causas e as correccións pertinentes por parte do profesor. (www.edu.xunta.es/programacions)

A maiores cada departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o

grao de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. Levantarase acta de dito control.

Ao longo do curso iranse completando, correxindo ou modificando os apartados  correspondentes a cada unha das unidades didácticas.

Polo tanto, ao final de cada curso escolar as modificacións na programación serán presentadas ao Departamento de Imaxe Persoal.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio das actividades do ciclo formativo, a profesora realizará unha avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co

perfil profesional correspondente.

Esta avaliación inicial terá en conta os estudos académicos previamente realizados e o tipo de acceso do alumnado.

A vista dos informes procedentes da etapa educativa anterior (ESO, ESA, BACHERELATO, ...), resultados da avaliación inicial e dos datos

recollidos día a día para a elaboración do informe de avaliación individualizado de cada alumno, valorarase a necesidade ou non de aplicar

medidas de reforzo e grao de concreción das mesmas.

Tamén se valorará se é aconsellable propoñerlle ao alumno flexibilización na duración das ensinanzas conforme se establece no artigo 51 punto 2

e artigo 61 do Decreto114/2010.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Trátase de expor alternativas para aquel alumnado que non consigan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que acade sobradamente os

obxectivos previstos, ou aquel alumnado con discapacidades físicas ou psíquicas.

A adaptación curricular derivada da diversidade de aprendizaxe, pasa fundamentalmente pola profesora como medio de asesoramento cara ao seu

alumnado.

A profesora tratará de homoxeneizar o grupo a través das súas observacións, aclaración de dúbidas, explicacións individualizadas, demostracións

máis personalizadas, cambio da metodoloxía, emprego de recursos didácticos para unha maior comprensión dos contidos e será fundamental que

o/a alumno/a repita correctamente os procesos mal executados.

De ser necesario, prepararanse tarefas de reforzo para os alumnos que non acaden os mínimos e tarefas de ampliación para o alumnado que

cumpra sobradamente cos criterios de avaliación

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na LOE establécese no Título Preliminar Capítulo I, dentro dos principios e fins da educación, no seu artigo 1.c que un dos principios nos que se

inspira o sistema educativo español será: "A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a

cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de

discriminación."

Á súa vez, no artigo 2.e establécese como un dos fins sobre os que se orientará o sistema educativo español a consecución de: "A formación para

a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición

de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento

sustentable."

Fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida implica, ante todo, proporcionar aos xoves unha educación completa, que abarque os

coñecementos e as competencias básicas, ás que se refire o artigo 6.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e que forman parte

do currículo, que resultan necesarias na sociedade actual, que les permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía

democrática, a vida en común e a cohesión social, que estimule neles e elas o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si

mesmos.

A sociedade require algo máis que persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e

capacidades para a actividade creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigativo, ante os desafíos do coñecemento e

información científico-técnica e da realización do seu ideal social e humano.

Son tres as condicións para a educación en valores en Formación Profesional:

Primeira: coñecer ao estudante en canto a: determinantes internas da personalidade (intereses, valores, concepción do mundo, motivación, etc.);

actitudes e proxecto de vida (o que pensa, o que desexa, o que di e o que fai).

Segunda: coñecer o contorno ambiental para determinar o contexto de actuación (posibilidades de facer).

Terceira: definir un modelo ideal de educación

A educación en valores na Formación Profesional está dirixida cara ao desenvolvemento da cultura profesional. Os novos fenómenos e procesos

que a sociedade contemporánea procrea, as interrogantes, expectativas e incertezas sobre o futuro da humanidade, fan da análise e a reflexión un

imperativo para definir desde unha perspectiva estratéxica e conxuntural o desenvolvemento social de cada nación.

A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de trazos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto; exemplos diso son:

-Amor á actividade profesional.

-Sentido de respecto socioprofesional.

-Estilo de procura profesional creativo-innovador.

A formación e o desenvolvemento de valores profesionais debe partir do modelo do profesional, da cultura profesional. O modelo de formación do
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profesional debe ser sistémico e pluridimensional, contendo en si o sistema de valores da profesión.

Neste modelo de valores profesionais considérase valor supremo a dignidade profesional, que se refire ao desenvolvemento do exercicio da

profesión.

Educar en valores é, en definitiva, educar na consciencia e para a conciencia persoal, moral e social.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre que sexa posible,poderanse realizar as seguintes actividades complementarias:

- Participación nas diferentes actividades do centro educativo.

- Concurso LOREAL

- Demostracións técnicas de casas comerciais.

- Expourense

- Charlas técnicas de empresas do sector profesional da imaxe persoal.

Coa problématica COVID actual é posible que non sexa factible levar a cabo as ACF anteriormente comentadas, polo que se promoverá a

realización de ACFs por vía telemática con charlas a cargo de expertos na materia

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia

NOTA COVID:  Debido á evolución da pandemia, e no caso de ter que adoptar unha metodoloxía telemática (debido ó confinamento total da clase)

para a impartición do módulo; este seguirá a ter o mesmo horario e se fará a través de CISCOWEBEX .No caso das probas escritas, éstas se

realizarán por vía telemática tamén a través de CISCOWEBEX. No caso dos instrumentos de avaliación procedimentais, éstes deberán ser

realizados no domicilio do alumno seguindo as instruccións do docente: traballos, supostos prácticos ou actividades e enviados a través do Aula

Virtual.

Soamente é posible a metodoloxía telemática cando estén a totalidade dos alumnos do curso confinados, xa que se houbese só un que tivese que

vir presencialmente, os horarios se solaparían e non habería forma de impartir os dous tipos de metodoloxías (presencial/telemática).

Como material didáctico se vai usar o libro "Cosmetología para estética y belleza" da editorial VIDEOCINCO con ISBN 9788416852383
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0636 Estética de mans e pés 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo EVA MARIA PÉREZ LOUREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Dirixido ao alumando do ciclo formativo  de grao medio Estética e Beleza da familia profesional Imaxe Persoal, desenvólvese nunha cidade media

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

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

toda a provincia.

A competencia xeral do título de técnico en Estética e Beleza consiste en aplicar técnicas de embelecemento persoal e comercializar servizos de

estética, cosméticos e perfumes, cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos laborais e protección ambiental

establecidos na normativa.

Este profesional exerce a súa actividade en medianas e pequenas empresas

que teñen relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos

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

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

tarefas de execución de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos

básicos de hixiene, hidratación facial e corporal, estética de mans e pés,

asesoramento sobre perfumes e cosmética natural, así como a comercialización

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

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

da súa propia empresa.

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

Técnico/a esteticista en centros de beleza e gabinetes de estética.

Maquillador/ora.

Técnico/a en uñas artificiais.

Técnico/a en depilación.

Técnico/a en manicura e pedicura.

 Recepcionista en empresas estéticas.

Demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas estéticas.

 Axente comercial en empresas do sector.

Asesor/ora vendedor/ora en perfumarías e drogarías.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Identificamos a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméti- cos, os aparellos e o
persoal profesional para a realización dos procesos de manicura e pedicura.

O profesional do
século XXI e o seu
contorno

12 15

2 Determinamos o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés tendo en
conta as demandas e necesidades da persoa usuaria.

Coñecendo as
características da
persoa usuaria

9 10

3 Aplícamos técnicas de manicura e pedicura seguindo os protocolos  establecidos, coas medidas de seguridade
e hixiene específicas

Técnicas de manicura
e pedicura

47 35

4 Elaboramos tratamentos estéticos específicos de mans e pés integrando no proceso técnicas novas.Tratamentos estéticos
de mans e pés

30 20

5 Realizamos a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.Decoración e
maquillaxe de uñas

30 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O profesional do século XXI e o seu contorno 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura
e pedicura. NO

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

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

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

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

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

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

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

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

  Manexo, aplicación e conservación dos utensilios e os aparellos.

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

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

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

 Equipamentos e cosméticos utilizados en manicura e pedicura.

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

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

 Importancia do traballo en equipo.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

2 Coñecendo as características da persoa usuaria 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura
e pedicura. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

   CA1.2.1 Valorouse a morfoloxía de mans e pés na realización do estudio previo e na realización do maquillado e decoración das uñas

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

   CA1.3.1 Analizáronse as posibles alteracións das uñas e da pel das mans e pés para a realización da ficha técnica e tuvéronse en conta para a derivación e/ou recomendacións
oportunas.

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

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

   CA1.5.1 Realizáronse as labores de encargada de equipo coa puntualidade a actitude axeitada

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

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

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

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

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

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

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

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

 Estudo estético das mans, os pés e as uñas.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas de manicura e pedicura 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura
e pedicura. NO

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

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

Criterios de avaliación

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

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

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

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

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

   CA3.1.1 Acomoda e leva a cabo a protección da persoa usuaria

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

   CA3.2.1 Preparouse o espazo de traballo co material necesario con orde e en condicións axeitadas de seguridade e hixiene

CA3.3 Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal.

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

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

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

   CA3.6.1 Xustifica a non realización da retirada de cutícula

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recepción, acomodación e protección da persoa usuaria.

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

 Técnica de desmaquillaxe de uñas: lámina e dobramento periungueal.
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Contidos

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

N.º Título da UD Duración

4 Tratamentos estéticos de mans e pés 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de manicura
e pedicura. NO

RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

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

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

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

   CA3.1.1 Acomoda e leva a cabo a protección da persoa usuaria

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

   CA3.2.1 Preparouse o espazo de traballo co material necesario con orde e en condicións axeitadas de seguridade e hixiene

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

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

   CA4.2.1 Xustificáronse e realizáronse as manobras de masaxe específica da maneira axeitada

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

   CA4.3.1 Xustifica a elección dos equipamentos, os medios e os cosméticos empregados e os utiliza de maneira axeitada

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Clasificación dos tratamentos estéticos de mans e pés.

 Masaxe específico segundo o tratamento estético de mans e pés

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

 Procedemento de aplicación de tratamentos.

 Normas de uso, efectos indicacións e contraindicacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Decoración e maquillaxe de uñas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA5.1.1 Realizouse o muestrario con deseños de decoración de uñas empregando diferentes medios e técnicas de forma dixital e material

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

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

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

CA5.5 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos.

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.

 Clasificación dos esmaltes pola súa textura.

 Técnicas de maquillaxe con acrílicos.

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

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

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

 Técnicas de deseños de maquillaxe de uñas.

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

 Pautas de asesoramento sobre o coidado de mans e pés.
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- Morfoloxia de mans e pés

- Alteracións de mans e pés

- Demandas da persoa usuaria

- Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e superiores

- Deseño de protocolos para a manicura e pedicura

- A ficha técnica

- Instalacións e espazos: identificación, seguridade e hixiene

- Equipamentos, materiais e cosméticos empregados na manicura e pedicura

- O traballo en equipo

- Recepción e atención á clientela

- Actitudes e destrezas necesarias para a manicura e pedicura

- Imaxe do profesional

- Ergonomía e protección do cliente e do profesional

- Manexo de útiles, cosméticos e aparellos

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

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

cutículas, masaxe, maquillaxe básica.

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

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

- Realizar decoracións das uñas empregando  diferentes técnicas e cosméticos.

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

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

diferentes cosméticos e técnicas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

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

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

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

avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

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

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

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

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 40 %

- Probas prácticas: 50 %

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Traballos e outros: 10 %

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

ou un 5 ou superior si se califica sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

En canto a asistencia a clase, o desenvolvemento das clases e na realización de probas e traballos, a profesora terá en conta o seguinte:

O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas co seu material persoal necesario, indumentaria axeitada, e modelo/s humanos con

uñas naturais, coas especificacións indicadas pola profesora si esta así o requeire. En caso contrario non se poderán calificar ou calificaranse

negativamente os aspectos ou criterios da avaliación aos que afecten.

1- É obrigatorio que a/o alumna/o traia o seu material persoal e indumentaria axeitada, indicado pola profesora ao inicio e ao longo  do curso, e

modelos humanos con uñas naturais, para o desenvolvemento das clases diarias e para a realización das probas específicas.  De non cumprirse

esto o alumnado afectado non poderá realizar as pácticas ou outros traballos de ser o caso, e será tido en conta para a calificación en cada

avaliación.

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

profesora segundo as necesidades das prácticas e da aprendizaxe e para un mayor coñecemento de casos prácticos diferentes. De non prestarse

de modelo, ou intercambiarse entre eles de ser o caso, terase en conta para a calificación, agás nos casos en que  esté debidamente xustificado a

valoración da profesora. Neste caso deberá traer os seus propios modelos para a realización das prácticas.

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

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

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

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

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

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

egundo a Orde do DOG nº 136 do 15-7-2011 aplicarase o seguinte:

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

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

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

do centro.

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

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

final de módulos correspondente.

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

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

Avaliarase sobre os criterios de avaliación que constan nesta programación.

No período de recuparación faranse as seguintes actividades:

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

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

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

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

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

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

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

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

A cualificación calcularase:

- Probas escritas: 40 %

- Probas prácticas: 50 %

- Traballos e outros: 10 %

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

sobre 10.

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

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

considere oportuno con uñas naturais, para o desenvolvemento das clases de recuperación   e para a realización das probas específicas e

traballos.

O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas co seu material persoal necesario, indumentaria axeitada, e con modelo/s humanos

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

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

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

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

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

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

Comprende  todo os  contidos incluídos nesta programación.

Avaliarase sobre os criterios de avaliación que constan nesta programación.

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

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

  Concretarase o tempo e modo de proceder en cada proba.

 Realizaranse probas específicas tendo en conta o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto aos criterios de avaliación:
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- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica

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

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

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

A cualificación calcularase:

- Probas escritas e outros: 40 %

- Probas prácticas: 60 %

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

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

Obterá avaliación positiva se acada un 5 ou máis.

A/O alumna/o deberá traer o seu material persoal e indumentaria axeitada, indicado pola profesora, e os modelos humanos que considere

oportuno con uñas naturais, para o desenvolvemento  e realización das probas específicas.

O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas co seu material persoal necesario, indumentaria axeitada, e os modelo/s humanos

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

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

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

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

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

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

Durante a avaliación inicial comprobaranse os conocimentos previos do alumnado e todolos aspectos que podan ser de interese:Experiencia

previa, dificultades de aprendizaxe, etc.

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

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

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

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

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

deberá secuencialo

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

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

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

- Adaptar medios as necesidades do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hixiene para a saúde

Prevención de riscos laborais

Prevención de enfermidades profesionais.

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

Ética profesional.

Colaboración entre profesionais

Respecto polos demais

Actitude crítica e autocrítica

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Realizaranse actividades  de formación como:

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

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

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

ciclo en xeral.

10.Outros apartados

10.1) SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020/21

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

afectado, co cal, e posible que parte dos contidos non podan ser impartidos ou non podan selo coa metodoloxía reflexada nesta programación, 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.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0644 Formación e orientación laboral 42020/2021 128107

MP0644_12 Prevención de riscos laborais 42020/2021 5445

MP0644_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42020/2021 7462

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ FRAGA SURRIBAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo contén a formación necesaria para que o alumnado se poida

inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector de coidados da

imaxe persoal.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do

ciclo formativo,:

p) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan

coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, así como as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de

actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

q) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que

se presenten nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal.

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

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

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

coordinación de equipos de traballo.

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

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

y) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en

conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

Asimismo, contribúe a alcanzar as seguintes competencias:

n) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos

científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao

longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

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

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

o) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu

desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solución aos conflitos grupais que se presentan.

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

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

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

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

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

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

10 8

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

18 10

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

Medidas de
prevención e
protección.

14 8

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

12 10

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

A relación laboral e
tipos de contrato de
traballo.

16 13

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

15 13

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

Conflictos de traballo 15 13

8 Identificación do concepto e estrutura da Seguridade Social, dos dereitos e obrigas de empresarios e
traballadores, e análise da súa acción protectora, incluida a prestación por desemprego.

A Seguridade Social. 11 11

9 Elaboración do itinerario formativo e profesional en base ao coñecemento dun mesmo, e aplicación de técnicas
de procura de emprego.

Orientación para o
emprego.

10 8

10 Recoñecemento do equipo de traballo eficiente, dos condflitos que poden xurdir e do emprego da negociación
como vía de resolución de conflitos.

Equipos de traballo e
xestión de conflictos

7 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Saúde laboral: conceptos básicos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Principios da acción preventiva (CE 1.2)

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Riscos e danos profesionais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da
imaxe persoal SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Estética e Beleza

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en
Estética e Beleza

   CA2.3.1 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico
en peiteado e cosmética capilar.

   CA2.3.2 Analizáronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en peiteado e
cosmética capilar.

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza

CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

   Análise dos accidentes de traball e enfermidades profesionais no sector da imaxe persoal.

   Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora  derivados dos riscos existentes.

 Riscos específicos no sector da imaxe persoal en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da imaxe persoal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medidas de prevención e protección. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Estética e Beleza SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse

   CA4.1.1 Analizáronse as técnicas e as medidas de prevención  que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

   CA4.1.2 Analizáronse as técnicas e as medidas de protección  que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de
materializarse.

   CA4.1.3 Identificáronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias
no caso de materializarse.

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

   Análise das medidas de prevención.

   Análise das medidas de protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Organización da Prevención: Plan de Prevención 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia

CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en Estética e Beleza

CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A relación laboral e tipos de contrato de traballo. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo

   CA2.1.1 Distinguíronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral.

   CA2.1.2 Analizáronse o ámbito, fontes e principios do Dº Laboral.

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en Estética e Beleza

   CA2.6.1 Analizáronse condiciones de traballo pactadas no Convenio Colectivo aplicable.

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

  Novos contornos de organización do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xornada de traballo e o salario no Convenio. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en Estética e Beleza

   CA2.6.2 Analizáronse as condicións de traballo relativas a xornada de traballo, descansos, festivos, vacacións  permisos, pactadas no convenio colectivo aplicable e condicións habituais
no sector daimaxe persoal.

   CA2.6.3 Identificáronse as condicións de traballo relativas á xornada de traballo, descansos, festivos, vacacións e permisos.

   CA2.6.4 Analizáronse as condicións de traballo relativas á retribución e o seu cobro, pactadas no convenio colectivo aplicabe e no sector da imaxe persoal.

   CA2.6.5 Identificáronse as condicións de traballo: retribución e o seu cobro.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

   Organización e tempo de traballo.

   Retribución

 Cálculo de nóminas (CA 2.8)
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Conflictos de traballo 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral

   CA2.9.1 Analizáronse causas e efectos da modificación, suspensión e extinción da relación laboral

   CA2.9.2 Identificáronse causas e efectos de modificación, suspensión e extinción.

   CA2.9.3 Calculáronse finiquitos e liquidacións de contratos.

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

 0  CA2.10.1 Analizáronse órganos de representación dos traballadores/as nunha empresa do sector do título.

 0  CA2.10.2 Distinguíronse os órganos de representación dos traballadores/as

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución

    CA2.11.1 Analizáronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución.

    CA2.11.2 Distinguíronse conflictos colectivos na empresa e as súas vías de solución.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Cálculo e elaboración de liquidacións de contratos e indemnizacións.(CA 2.9)

  Sindicatos e asociacións empresariais.

  Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A Seguridade Social. 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos

   CA3.4.1 Determináronse as prestacións contributivas da SS, requisitos e duración.

   CA3.4.2 Calculouse a cuantía das prestacións contributivas en casos prácticos.

   CA3.4.3 Calculáronse as diversas prestacións en supostos prácticos.

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico

4.8.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Orientación para o emprego. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo

CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en Estética e Beleza

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título

4.9.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en Estética e Beleza.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en Estética e Beleza.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Equipos de traballo e xestión de conflictos 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en Estética e Beleza e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros

4.10.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector da imaxe persoal segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Os criterios de avaliación indicados como mínimos en cada unidade didáctica

No proceso de avaliación contínua o módulo divídese en 3 avaliacións (unha por trimestre). Durante as mesmas levaranse a cabo unha serie de

actividades de avaliación co obxecto de coñecer e valorar o traballo do alumnado e o grao no que se van logrando os obxectivos previstos durante

o proceso ensino-aprendizaxe, así como cuantificar o grado de consecución dos obxetivos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliacíón do alumnado farase en función dos seguintes apartados:

Apartado A) 80%: Probas escritas, teóricas, prácticas ou teórico-prácticas: consistirá na realización dunha ou varias probas individuais por

avaliación. Plantexaranse cuestións tipo test (unha única resposta   e/ou resposta múltiple, así cómo opción verdadeiro/falso) Se o profesor/a o

considera, poderá incluír exercicios e supostos prácticos relacionados con contidos impartidos, así como preguntas cortas.

Serán realizadas dunha soa unidade didáctica ou varias conxuntamente, segundo o profesor/a considere más adecuado, e o número de preguntas

poderá variar dunha proba a outra.

Cada proba cualificarase de 1 a 10 puntos, esixíndose un mínimo de 5 para superalo. No caso de realizar máis dunha proba por avaliación farase

media entre elas. Para aprobar, poderase facer media cun 4 nunha das probas, sempre e cando a media de todas elas sexa mínimo dun 5

(Exemplo: A un alumno/a con un 4 e un 6 poderáselle facer media, posto que a nota resultante sería un 5. Se e alumno/a ten unha nota de un 4 e

outra dun 5, dito alumno debería recuperar a proba suspensa, posto que a media non chega ao 5, e polo tanto estaría suspenso)

En canto ás preguntas tipo test citadas anteriormente , se o profesor/a o considera oportuno poderán puntuar negativamente os erros segundo o

criterio que o  docente considere oportuno (por exemplo: cada tres preguntas mal descontarase unha ben)

        Apartado B) 20% : Cada alumno será avaliado polo seu traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo, valorándose non só os

coñecementos que vai adquirindo senon tamén a realización das tarefas e traballos propostos, así como a entrega puntual dos mesmos.

Nos traballos ou exercicios teóricos e prácticos que se recomenden elaborar valorarase:

 - O emprego correcto dunha terminoloxía específica.

 - Terase en conta a falta de limpeza, de claridade, a desorde ou descuido na presentación de traballos, así como a súa presentación fóra de

prazo. Cando o profesor/a o considere, o feito de entregar un traballo ou actividade fóra do prazo establecido, significará a non cualificación do

mesmo.

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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reproducións de calquera indole non serán puntuadas, teñen que ser orixinais. O plaxio penalizase coa non corrección, sendo a nota dese

apartado como a de non presentado (0 ptos.) e a súa recuperación terá lugar en xuño na mesma convocatoria que os alumnos con perda de

avaliación continua.

- Nos traballos ou proxectos realizados polo alumno como integrante dun grupo ou equipo ademais do resultado ou producto final terase en conta o

grao de participación, investigación, implicación e aporte de cada un dos seus membros de xeito individual. Se un alumno non colabora, ou

entorpece a boa marcha para a consecución do obxetivo do grupo, será avaliado negativamente, independentemente do traballo entregado en

conxunto, sendo a nota de cada un dos membros INDIVIDUAL e  independente da do resto, para iso comprobarase que efectivamente traballou

activamente na consecución do resultado a traves dunha proba DE CONTRASTE  oral ou escrita (entrevista, enquisa, diálogo, resumo, etc)

avaliando segun os casos: o grao de coñecemento dos contidos, conceptos, trámites, fontes de información utilizadas, documentos ou operacions,

análise e interpretación e capacidade de razoamento na solución de problemas.

Para aprobar cada avaliación a nota mínima é de 5 puntos sobre 10.Comprobarase o grao de consecución dos obxetivos totais do módulo. A nota

final do módulo será a media ponderada de cada unha das unidades didácticas, no suposto que todas elas estean aprobadas (nota de cada

avaliación igual ou superior a 5 sobre 10). Noutro caso terá de recuperar a parte suspensa no mes de Xuño

NOTA FINAL DO MÓDULO Será a media das tres avaliacións, ponderada cada avaliación en función das unidades impartidas na mesma e

respetando as porcentaxes asignada a cada unidade. Esa ponderación aparece reflictida nesta programación.

Non está permitido o uso de teléfonos móviles, smartwatch, auriculares bluetooth ou outro tipo de medios electrónicos durante o desenrolo da

proba escrita. No caso de non facer caso ás instruccións do profesor aínda que non sexan usados a puntuación será dun 1.

Ao longo de todo o curso, non se realizará ningún tipo de proba para poder subir a nota.

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

No caso de que o alumno non conseguira aprobar o módulo, éste realizará a recuperación no mes de xuño . No caso de que un alumno/a non

supere unha avaliación, isto é, se non acadase a nota de 5, deberá acudir ao único exame de recuperación que se realizará o final do módulo no

mes de Xuño. As actividades de recuperación que poderán consistir en: -Repetición de determinadas actividades, cando se observe que na súa

realización o alumno non adicou o suficiente tempo ou esforzó, así como a realización de traballos e exercicios sobre aqueles aspectos de corte

mais práctico nos que se detectaran maiores deficiencias. -Realización dunha proba escrita e/ou oral de recuperación. A proba escrita estará

indicada para os aspectos mais teóricos do módulo e a proba oral para aqueles aspectos de corte mais práctico. As probas de recuperación

puntuaranse de 0 a 10 puntos, e considerarase que o alumno/a recuperou cando acade unha cualificación mínima de 5 puntos. Ditas probas

poderán consistir na realización dun examen escrito que conste de dúas partes: teorica e práctica, a nota desta proba será a media entre elas, para
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este cálculo é preciso que en cada unha se acade unha nota mínima de 5 puntos. Tamén poderase esixir a entrega de material didáctico elaborado

de xeito individual (no caso de que durante o curso este fose colectivo) e o tema será proposto pola profesora. Con relación ás recuperacións

faranse unha por trimestre ao final do mesmo. Se non dera tempo, farase ó principio do seguinte. As recuperacións se alumnos pendentes o

mesmo tipo de examen e cualificación que os que cursan o módulo no ano académico actual.

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

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua deberá realizar unha única proba, de contidos teórico/prácticos. Nesta proba o alumno

deberá respostar a unha serie de preguntas referidas ó módulo, relacionadas cos contidos mínimos.

FORMATO:

- A primeira proba teórica consistirá en 40 preguntas tipo test, con tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

PUNTUACIÓN:

- 0,25 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,07 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

- A nota mínima a acadar para superar esta parte será un 5.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Consistirá na realización de diversos casos prácticos. Será necesario asistir a esta proba con calculadora.

FORMATO:

- A segunda proba práctica consistirá en 9 casos prácticos: 3 relativos a  U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS , e 6 relativos a U.F.

DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO .

PUNTUACIÓN E VALORACIÓN:

Cada U.F. ten que ter una nota mínima para poder facer media na nota final desta segunda parte, segundo os seguintes criterios:

 U.F. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS: mínimo 1,5; máximo 4.

U.F. DE EQUIPOS DE TRABALLO, DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL, E PROCURA DE EMPREGO: mínimo 2,5; máximo

6.

- Nota final: sumaranse os puntos obtidos en cada U.F., tendo en conta os límites mínimos.

- Para acadar un aprobado nesta segunda parte da proba será necesario ter un mínimo de 5 puntos , tendo en conta sempre os  mínimos

antes mencionados.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun Proxecto, có contido e estructura similar ao que tiveron que presentar os seus

compañeiros ao longo do curso.

Será preciso ter unha nota mínima dun 5 nas probas e no Proxecto para acadar o aprobado do Módulo.

Os criterios de cualificación para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua serán:

A proba escrita terá un peso do 50% sobre a nota final.

O Proxecto terá un peso do 50% sobre a nota final.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da propia práctica docente constitúe unha estratexia crave para mellorar a calidade do proceso de E-A, ao identificar as carencias ou

necesidades docentes para  a súa solución. Nesta programación farase de forma reflexiva e continua: ao final de cada  UD mediante un test de

avaliación do ensino docente que o alumnado contesta de forma anónima, mediante o seguimento mensual da programación na plataforma dixital

e na memoria do módulo  FOL

Para esta avaliación seguiranse os seguintes criterios:

1º Adecuación de obxectivos educativos ás características dos/ás alumnos/ás;

2º Validez da   secuenciación, organización e   temporización  de obxectivos, contidos e criterios de avaliación;

3º Idoneidade e efectividade das decisións metodolóxicas: organización da aula, nivel de interacción do alumnado, clima comunicativo, recursos

empregados;

4º Validez de estratexias de avaliación e promoción en relación cos criterios;

5º Pertinencia e adecuación das medidas de atención á diversidade para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( ANEAE);

6º Coordinación e relacións dos docentes.

Esta avaliación realízase cos seguintes instrumentos: Seguimento da programación na aplicación informática, memoria do módulo, caderno da

profesoar, test de avaliación,  triangulación,  feedback durante e despois de explicacións e rúbrica que o alumnado contesta de forma anónima

antes de finalizar cada un dos trimestres do curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso académico, o equipo docente do Ciclo Formativo na sesión de avaliación inicial compartirá a información proporcionada polo

titor/a sobre as características, capacidades e formación previa de cada un dos alumnos/ as, que á súa vez servirá para orientar e situar ao

alumnado en relación ao perfil profesional do título. Dita información será solicitada de: informes individualizados, estudos académicos previos, do

propio alumnado matriculado sen titulación previa, de informes ou ditames específicos do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo,

da experiencia profesional previa do alumnado, matrícula condicional de alumnado estranxeiro e da observación e actividades realizadas as

primeiras semanas do curso.

Todo iso será #recoller nunha acta que será entregada á Xefatura de Estudos.

A nivel de aula no módulo de  FOL realizarase ao comezo do curso mediante a realización dun currículum vitae e unha entrevista de traballo ao

alunado sobre as características persoais, profesionais, educativas e intereses do alumnado, cuxos información se terá en conta para aplicar as

pertinentes medidas. Por outra banda, tamén se realizará unha avaliación inicial ao comezo de cada UD en actividades de iniciación-motivación,

mediante:  brainstorning, tests, debates, técnica  Phillips 66,  analogías e, en función dos seus resultados, desenvolveranse cada unha das UD,

sen esquecer que a avaliación inicial implica tamén para o alumnado unha aprendizaxe en si mesmo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

De haber alumno/as con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de

desenvolvemento ou socioculturais, serán atendidos polo profesorado do departamento ou de orientación. Dependendo de cada caso, levarase a

cabo unha atención individualizada ou elaboraranse programas específicos de  intervención.

Ademais, esta programación ten previstas diferentes actividades de ensino-aprendizaxe de diferentes grados de realización e ampliación,

actividades de investigación e actividades de reforzo e/ou ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Partindo de que a educación en valores preséntase en LOE como un conxunto de contidos de ensino-aprendizaxe  presente en todas as materias

do currículo de calquera etapa educativa,  sutratamiento nesta  PD farase de forma integrada, globalizada, continua, directa ou indirecta. De entre

a amplitude de valores relacionados que o módulo  FOL, destacan:

1. Saúde, deporte e dieta equilibrada: presente na UF 1 de  PRL, e UF2 nas UD 5, por ser un dereito e deber dos traballadores que se poderá

reflectir na relación contractual.

2. Respecto ao medio ambiente: tratarase de forma indirecta na UF1 de Prevención.

3. Igualdade de oportunidades: na UD 6: Xornada e Salario e en como dereito nas relacións laborais  VDE 5 da relación laboral e tipos de contrato,

no acceso ao emprego UD 9: Procura de emprego e solución de conflitos; UD 10: Equipos de traballo e conflitos.

4. Traballo colaborador e resolución pacífica de conflitos: será un aspecto destacado debido á heteroxeneidade do alumnado desta  PD, tratarase

durante todo o módulo, especialmente na  WebQuest realizada en equipos de traballo, na UF 1(riscos) e na UF 2: UD 7 de Conflitos de traballo e

UD 10 de Equipos de traballo e conflitos.

5. Xustiza, ética, civismo e lealdade: tratarase mais directamente nas  UD 5.

6. Tolerancia, respecto, comprensión e compañeirismo: abordarase de maneira especial nesta    PD debido a diversidade do alumnado, e ademais,

tratarase directamente en UD  9 e 10.

7. Non explotación laboral de nenos: na UD 5: Relación laboral e tipos de contrato de traballo e nas vde de saúde laboral (UF 1), na protección de

persoas especialmente sensibles. 8.Capacidade emprendedora, creatividade e iniciativa persoal: na  WebQuest para a solución de problemas e na

UD 9 de Procura de emprego.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Este ano non se plantexan nun primeiro momento, debido á situación actual Covid-19

10.Outros apartados

10.1) SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS ESTE CURSO ESCOLAR

No caso de suspensión das clases presenciais,  o alumnado empregará a alula virtual para a realización de actividades e visualización de contidos

teóricos.

Nun principio plantéxanse actividades para a sua realización na aula de xeito presencial, pero que poden ser adaptadas á aula virtual no caso de

ser necesario.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo ANA CRISTINA CARID PEÑA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O Decreto 203/2013 establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Estética e

 Beleza onde di que a competencia xeral (Artigo 4º) dun alumno que acade este título consistirá en aplicar técnicas

de embelecemento persoal e comercializar servizos de estética, cosméticos e perfumes,

cumprindo os procedementos de calidade e os requisitos de prevención de riscos

laborais e protección ambiental establecidos na normativa.

O Artigo 5 do Decreto recolle as competencias profesionais, persoais e sociais (Artigo 5º) e este módulo profesional deberá contribuír a que o

alumnado deste ciclo acade as seguintes competencias:

a) Recibir, almacenar e distribuír os produtos, aparellos e utensilios, en condicións idóneas

de mantemento e conservación, e controlar o seu consumo e as súas existencias.

b) Atender a clientela durante o proceso, aplicando normas de procedemento deseñadas

pola empresa e conseguindo calidade no servizo.

c) Obter información das demandas da clientela e da análise profesional, e rexistrar e

arquivar os datos.

d) Seleccionar os materiais, os equipamentos e os cosméticos adecuados para os tratamentos

ou as técnicas estéticas que se vaian aplicar.

e) Manter o material, os equipamentos e as instalacións en óptimas condicións para a

súa utilización.

f) Efectuar a hixiene cutánea e preparar a pel para tratamentos posteriores.

g) Efectuar a hidratación cutánea para manter e mellorar o aspecto da pel.

h) Realizar maquillaxe social personalizada e adaptada ás necesidades da clientela.

i) Depilar e descolorar a peluxe, utilizando procedementos mecánicos e produtos químicos

adecuados.

j) Aplicar técnicas de manicura e pedicura para o embelecemento e os coidados das

mans, os pés e as uñas.

k) Elaborar uñas artificiais, cunha técnica e un deseño individualizados, segundo as

demandas da clientela.

l) Asesorar sobre perfumes, fragrancias e produtos naturais tendo en conta as características

persoais, sociais e profesionais da clientela.

m) Informar a clientela dos coidados que teña que realizar logo do tratamento na cabina

de estética, así como dos hábitos de vida saudables.

n) Realizar a promoción e a comercialización de produtos e servizos no ámbito dunha

empresa de imaxe persoal.

ñ) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos

nos procesos produtivos, actualizando os seus coñecementos e utilizando os

recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da comunicación

e da información.

o) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando

e desenvolvendo o traballo asignado e cooperando ou traballando en equipo con outros

profesionais no ambiente de traballo.

p) Resolver de maneira responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando

as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e con autonomía.

q) Comunicarse eficazmente respectando a autonomía e a competencia das persoas

que interveñen no ámbito do seu traballo.
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r) Aplicar os procedementos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección

ambiental durante o proceso produtivo para evitar danos nas persoas e no ámbito laboral

e ambiental.

s) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades

profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

t) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa

e ter iniciativa na súa actividade profesional.

u) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional,

de acordo co establecido na lexislación, participando activamente na vida económica,

social e cultural.

Para que as persoas que obteñan este título poidan exercer a súa actividade nas empresas que teñen

relación directa coa imaxe persoal, nomeadamente en establecementos do sector de servizos de estética e peiteado e, en xeral, en

establecementos relacionados coa venda de

produtos de imaxe persoal, así como coa cosmética, desempeñando tarefas de execución

de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos básicos de hixiene, hidratación facial

e corporal, estética de mans e pés, asesoramento sobre perfumes e cosmética natural,

así como a comercialización dos produtos e os servizos estéticos, ofrecendo un servizo de

atención á clientela da empresa. Podería ser persoal traballador por conta propia efectuando

a organización da súa propia empresa.

Toda esta formación débese traballar a través

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

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

1 Diferéncianse as distintas partes do corpo, fundamentalmente a cabeza, mans e pés. Localízanse as súas
divisións para que o nomealas con exactitude axude ao profesional no desenvolvemento do seu traballo
práctico.

Estrutura xeral do
corpo humano.
Rexións e zonas
corporais

7 10

2 Para acadar unha imaxe persoal o máis harmónica posible é preciso que o peiteado, a maquillaxe e o vestido
vaian en consonancia coas formas e proporcións faciais e corporais

Formas e proporcións
corporais e faciais

6 9

3 O profesional da imaxe está en continuo contacto coa pel, coiro cabeludo e unllas que están formados por
distintos tecidos que a súa vez compóñense de células

Niveis de organización
do organismo. A célula
e os tecidos

12 9

4 Un correcto funcionamiento do transporte de sustancias polo organismo está directamente relacionado co bo
estado da pel, do cabelo e das unllas, polo que será decisivo que estes poidan recibir os nutrientes necesarios
para que se renoven e se manteñan en bo estado.

Transporte de
sustancias no
organismo

25 9

5 O sistema musculo-esquelético é unha zona de traballo do profesional da imaxe a través de técnicas de
maxase o electroestéticas pode mellorar o estado da pel e dos seus anexos

A locomoción 25 9

6 O estado de saúde físico e/ou emocional das persoas reflíctese na pel e nos seus anexos cutáneos.Regulación e control
do organismo: O
sistema nervioso.

15 9

7 Debido a importante relación entre as hormonas e o estado do cabelo, coiro cabeludo e pel, é preciso coñecer
a importancia do funcionamento e da estrutura do sistema endocrino

Regulación e control
do organismo: O
sistema endocrino

20 9

8 Un bo coñecemento da estrutura e fisioloxía do aparello reprodutor proporciona a información para poder e/o
tratar adecuadamente as alteracións estéticas correspondentes

A reproducción. 5 9

9 Un aporte de nutrientes adecuado e un bo funcionamento dos diferentes aparellos que interveñen nesta
función vital son precisos para un bo estado da pel, cabelo , mans, pés e unllas

A alimentación e a
nutrición

20 9

10 Co estudio desta unidade preténdese que o profesional poida intervir no desenvolvemento da saúde e na
explicación de hábitos de vida saudable, que redundarán nunha mellor imaxe.

Promoción de hábitos
saudables na imaxe
corporal

10 9

11 Os conceptos básicos de limpeza, desinfección e esterilización e a súa aplicación, son fundamentais na
prevención de enfermidades profesionais e así evitar a súa transmisión. O profesional da imaxe pode realizar
accións tanto á hora da prevención de accidentes que poidan darse como á hora de intervención unha vez
acaecidas. Ase poderá valorar signos de gravidade, normas de actuación e posible desviación ao centro
médico

Hixiene, desinfección
e prevención de riscos
e doenzas
profesionais nos
procesos de imaxe
persoal

14 9
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estrutura xeral do corpo humano. Rexións e zonas corporais 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

CA1.2 Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

CA1.3 Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

 CA1.9 Presentouse o módulo cos seus obxectivos, contidos, criterios de avaliación e procedemento de cualificación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Presentación do módulo de Imaxe corporal e hábitos saudables

 Estrutura xeral do corpo humano: rexións e zonas corporais. Posicións anatómicas. Termos de localización e posición relativa ou direccións no espazo.

 Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Formas e proporcións corporais e faciais 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

CA1.5 Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

CA1.6 Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

CA1.7 Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

CA1.8 Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Forma e proporcións corporais: características. Factores que determinan a constitución do corpo. Somatotipos ou tipos constitucionais. Variables antropométricas: peso e talle. Evolución da
imaxe corporal ao longo da historia. Factores que inflúen nos canons de beleza.
 Forma e proporcións faciais. Análise da forma do cranio, do óvalo e do perfil. Tipos de rostro.

 Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Niveis de organización do organismo. A célula e os tecidos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

CA2.2 Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Niveis de organización do organismo: a célula (estrutura e funcións) e os tecidos (tipos).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transporte de sustancias no organismo 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.5 Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

   CA2.5.1 Alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

  CA2.16 Alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados co transporte de substancias no organismo. Anatomía e fisioloxía do aparello circulatorio: sistema sanguíneo e linfático. Anatomía e fisioloxía do aparello
respiratorio. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A locomoción 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

   CA2.7.1 CA271 Especificouse a estructura dos osos

   CA2.7.2 CA272 Especificouse a estructura dos músculos

CA2.8 Establecéronse os tipos de movemento corporal.

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.

CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados co movemento. Anatomía e fisioloxía do sistema óseo e muscular. As mans e os pés. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Regulación e control do organismo: O sistema nervioso. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

    CA2.13.1  Identificouse o mecanismo do sistema nerviosos como coordinador e controlador do medio interno: anatomia e fisioloxia do sistema nervioso

    CA2.13.2   Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio externo: os órganos dos sentidos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis
frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Regulación e control do organismo: O sistema endocrino 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

  CA2.17 Caracteriza as alteracións relacionadas coa imaxe persoal

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis
frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A reproducción. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados coa reprodución. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Importancia na imaxe persoal.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A alimentación e a nutrición 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

    CA2.14.1 Identificouse a importancia do aparello dixestivo, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

    CA2.14.2 Identificouse a importancia dos aparello excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

CA3.2 Especificáronse os nutrientes básicos.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA3.8 Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

CA3.9 Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

CA3.10 Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados coa nutrición e excreción. Anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. Estrutura e función: o tubo dixestivo e as glándulas anexas.

 Anatomía e fisioloxía do aparello do excretor. Importancia na imaxe persoal.

 Alimentación e nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos: función enerxética, plástica e reguladora.

 Alimentación equilibrada: pirámide alimentaria e necesidades nutricionais en cada etapa da vida.

 A auga na dieta: importancia na hidratación cutánea.
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Contidos

 Importancia da dieta na imaxe persoal.

 Alteracións relacionadas coa inxestión alimentaria: sobrepeso e obesidade.

 Alteracións da percepción da imaxe persoal relacionadas coa alimentación e as desordes alimentarias: anorexia, bulimia, dismorfofobia, ortorexia, etc.

 Prevención de doenzas a través da dieta.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Promoción de hábitos saudables na imaxe corporal 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Concepto de saúde. Promoción da saúde a través da prevención.

 Imaxe persoal e hábitos diarios: o exercicio físico e o sono.

 As drogas e o órgano cutáneo.

 Educación hixiénico-sanitaria.

 Imaxe corporal e sexualidade. Prevención de doenzas de transmisión sexual.

 O cancro: medidas de prevención.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Hixiene, desinfección e prevención de riscos e doenzas profesionais nos procesos de imaxe persoal 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material. SI

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

CA5.2 Identificáronse os tipos de microorganismos.

CA5.3 Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

CA5.4 Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.

CA5.5 Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

CA5.6 Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais.

CA5.7 Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.8 Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

CA5.9 Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e
instalacións.

CA5.10 Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

CA5.11 Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

CA6.2 Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

CA6.3 Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

CA6.5 Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal.

CA6.6 Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

CA6.7 Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.
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4.11.e) Contidos

Contidos

 Microorganismos: condicións necesarias para o seu desenvolvemento. Clasificación dos microorganismos.

 Concepto de infección e infestación. As infeccións e infestacións e os procesos de imaxe persoal.

 Clasificación segundo o axente causal (infeccións por bacterias, fungos, virus e parasitos): características, síntomas e signos.

 Infeccións cruzadas: prevención nos servizos de peiteado e estética.

 Métodos físicos e químicos para a hixiene, a desinfección e a esterilización de utensilios, equipamentos, superficies e instalacións.

 Procesos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización: procedementos e boas prácticas.

 Normas e procedemento para a eliminación de residuos.

 Riscos de accidentes laborais e doenzas profesionais asociadas.

 0Clasificación de equipamentos de protección individual e colectiva.

  Técnicas básicas de primeiros auxilios ante posibles reaccións adversas e/ou accidentes no ámbito profesional.

  Hixiene postural. Medidas para previr lesións derivadas da práctica profesional.

 Riscos no uso de cosméticos e desinfectantes. Reaccións adversas: locais e sistémicas.

 Riscos na aplicación de equipamentos eléctricos. Lesións eléctricas.

 Riscos asociados ao material cortante.

 Riscos na aplicación de produtos e equipamentos xeradores de calor.

 Riscos asociados a hábitos posturais.

 Outros riscos independentes da actividade profesional.

 Factores que aumentan o risco de accidente.

 Medidas de prevención de accidentes asociadas á actividade: xerais e específicas.
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Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado d de cada unha das unidades didácticas).

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

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

exposición de ideas.

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

tanto individualmente como en grupo.

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

escritas confeccionadas pola profesora.

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Por todo o exposto anteriormente avaliarase segundo o momento:

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

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

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

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

incidencias do traballo individual, do grupal, as intervencións na clase, a resolución de exercicios ...

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

interrelacionados.

De cada avaliación darase unha cualificación de 1 a 10 que englobará as puntuacións obtidas na avaliación

O baremo das diferentes actividades será:

Probas orais e escritas: 90%

Traballos monográficos e exposicións: 5 %

Traballo individual diario + caderno de clase : 5 %

O caderno de clase será obrigatorio, non acadando una avaliación positiva se non se entrega ó solicitalo.

O nivel mínimo que se considera suficiente para obter a avaliación positiva do módulo virá dado por:

- A cualificación total obtida nos cuestionarios e probas de contidos nunca poderá ser inferior a 5 puntos .

- Ter realizado con avaliación positiva as actividades e traballos individuais ou en grupo na clase teórica e no taller.

- Ter participado con certa regularidade nos debates formulados na aula.

O alumnado que non superen algunha avaliación realizarán unha proba escrita de recuperación ó remate de cada avaliación, de non acadar una

avaliación positiva nalgunha das avaliacións deberán examinarse da teoría e da práctica de toda a materia na proba final de Xuño tendo en conta

que para superala deberán acadar os criterios de avaliación mínimos.

Para o cálculo da nota de avaliación final do módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teránse en conta as seguintes situacións:

a) Todas as avaliacións aprobadas. Neste caso realizarase a media aritmética de todas as avaliacións.

b) Algunha avaliación suspensa. Nestes casos a avaliación do módulo considerarase negativa e dicir SUSPENSA, polo tanto a nota do boletín

correspondente será inferior o 5 . O alumnado que se atope ante esta situación deberá realizar as actividades de recuperación propostas e

examinarse de toda a materia non superada na proba final de Xuño tendo en conta que para superala deberá acadar os CRITERIOS DE

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

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

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades,

se destinará á realización de actividades de recuperación para o alumnado co módulo pendente.

Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a terceira avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación

individualizado que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. Non obstante, se o módulo foi superado a

cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

O informe individualizado incluirá :

Unidades didácticas pendentes de superar.

E para cada unidade incluirase:

-Criterios de avaliación mínimos

-Contidos mínimos

-Actividades a realizar

-Data da proba escrita

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

Proba en xuño con actividades referentes aos minimos exixibles do módulo e similares as realizadas ao longo da impartición do módulo

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

Levarase a cabo un proceso de avaliación continuo no que debe terse en conta a actualización permanente que é necesario ter da normativa e

das innovacións profesionais que poidan ocorrer ao longo do curso.

Con respecto ao cumprimento da programación farase un control diario da materia impartida e realizarase a comparación coa programación teórica

para ver as posibles causas e as correccións pertinentes por parte do profesor.

A maiores cada departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o

grao de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. Levantarase acta de dito control.

Ao longo do curso iranse completando, correxindo ou modificando os apartados 4f correspondentes a cada unha das unidades didácticas.

Polo tanto, ao final de cada curso escolar as modificacións na programación serán presentadas ao Departamento de Imaxe Persoal.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio das actividades do ciclo formativo, a profesora realizará unha avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co

perfil profesional correspondente.

Esta avaliación inicial terá en conta os estudos académicos previamente realizados e o tipo de acceso do alumnado.

A vista dos informes procedentes da etapa educativa anterior (ESO, ESA, BACHERELATO, ...), resultados da avaliación inicial e dos datos

recollidos día a día para a elaboración do informe de avaliación individualizado de cada alumno, valorarase a necesidade ou non de aplicar
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medidas de reforzo e grao de concreción das mesmas.

Tamén se valorará se é aconsellable propoñerlle ao alumno flexibilización na duración das ensinanzas conforme se establece no artigo 51 punto 2

e artigo 61 do Decreto114/2010.

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

Trátase de expor alternativas para aquel alumnado que non consigan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que acade sobradamente os

obxectivos previstos, ou aquel alumnado con discapacidades físicas ou psíquicas.

A adaptación curricular derivada da diversidade de aprendizaxe, pasa fundamentalmente pola profesora como medio de asesoramento cara ao seu

alumnado.

A profesora tratará de homoxeneizar o grupo a través das súas observacións, aclaración de dúbidas, explicacións individualizadas, demostracións

máis personalizadas, cambio da metodoloxía, emprego de recursos didácticos para unha maior comprensión dos contidos e será fundamental que

o/a alumno/a repita correctamente os procesos mal executados.

De ser necesario, prepararanse tarefas de reforzo para os alumnos que non acaden os mínimos e tarefas de ampliación para o alumnado que

cumpra sobradamente cos criterios de avaliación

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na LOE establécese no Título Preliminar Capítulo I, dentro dos principios e fins da educación, no seu artigo 1.c que un dos principios nos que se

inspira o sistema educativo español será: "A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a

cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de

discriminación."

Á súa vez, no artigo 2.e establécese como un dos fins sobre os que se orientará o sistema educativo español a consecución de: "A formación para

a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición

de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento

sustentable."

Fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida implica, ante todo, proporcionar aos xoves unha educación completa, que abarque os

coñecementos e as competencias básicas, ás que se refire o artigo 6.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e que forman parte

do currículo, que resultan necesarias na sociedade actual, que les permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía

democrática, a vida en común e a cohesión social, que estimule neles e elas o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si

mesmos.

A sociedade require algo máis que persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e

capacidades para a actividade creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigativo, ante os desafíos do coñecemento e

información científico-técnica e da realización do seu ideal social e humano.

Son tres as condicións para a educación en valores en Formación Profesional:

Primeira: coñecer ao estudante en canto a: determinantes internas da personalidade (intereses, valores, concepción do mundo, motivación, etc.);

actitudes e proxecto de vida (o que pensa, o que desexa, o que di e o que fai).

Segunda: coñecer o contorno ambiental para determinar o contexto de actuación (posibilidades de facer).

Terceira: definir un modelo ideal de educación

A educación en valores na Formación Profesional está dirixida cara ao desenvolvemento da cultura profesional. Os novos fenómenos e procesos

que a sociedade contemporánea procrea, as interrogantes, expectativas e incertezas sobre o futuro da humanidade, fan da análise e a reflexión un

imperativo para definir desde unha perspectiva estratéxica e conxuntural o desenvolvemento social de cada nación.

A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de trazos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de
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determinada comunidade e contexto; exemplos diso son:

-Amor á actividade profesional.

-Sentido de respecto socioprofesional.

-Estilo de procura profesional creativo-innovador.

A formación e o desenvolvemento de valores profesionais debe partir do modelo do profesional, da cultura profesional. O modelo de formación do

profesional debe ser sistémico e pluridimensional, contendo en si o sistema de valores da profesión.

Neste modelo de valores profesionais considérase valor supremo a dignidade profesional, que se refire ao desenvolvemento do exercicio da

profesión.

Educar en valores é, en definitiva, educar na consciencia e para a conciencia persoal, moral e social.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre que sexa posible,poderanse realizar as seguintes actividades complementarias:

- Participación nas diferentes actividades do centro educativo.

- Concurso LOREAL

- Demostracións técnicas de casas comerciais.

- Expourense

- Charlas técnicas de empresas do sector profesional da imaxe persoal.

10.Outros apartados

10.1) EMERXENCIA COVID-19

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

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

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

individuais, etc.).

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

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

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0634 Maquillaxe 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo DIEGO NEGRO TABOADA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Decreto 203/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

Estética e Beleza.

Este currículo adapta a nova titulación ó campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do

sector produtivo en canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nos procesos de:

- Propostas de maquillaxe.

- Execucións de maquillaxes sociais.

- Maquillaxe en televisión, pasarela e moda, book fotográfico e asociada a evento.

- Maquillaxe por aerografía.

- Maquillaxe en tanatorios na sección de tanatopraxia.

Todas estas funcións achéganlle ó alumnado un bo abanico de posibilidades á hora de atopar traballo, tanto como maquillador, como visaxista, en

tanatopraxia, etc; e outro mercado forte nos últimos anos está sendo a venda de productos relacionados coa maquillaxe en puntos especializados

(grandes superficies, almacens, tendas específicas, etc)
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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 Estúdase a morfoloxía e características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor
das correccións.

Morfoloxía e
características
cromáticas do rostro.

20 10

2 Determínase a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos,
colorido e iluminación sobre bosquexos e modelos.

Círculo cromático.
Armonía e contraste.

20 10

3 Lévanse a cabo, despois dunha proposta, cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación,
tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas postizas.

Cellas e pestanas. 20 10

4 Organizarase o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido.O espazo de traballo. 20 10

5 Elaboraranse e seguiranse protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o
procedemento e a secuencia

Protocolos de
maquillaxe.

92 50

6 Asesorarase á persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que
definen a calidade do servizo.

Asesoramento de
maquillaxe.

20 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Morfoloxía e características cromáticas do rostro. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a morfoloxía e as características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor das correccións 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 Simuláronse recepcións de persoas usuarias, con valoración da cortesía, o respecto, a empatía e a discreción

CA1.2 Elaboráronse fichas técnicas utilizando aplicacións informáticas durante a xestión de datos persoais, e morfolóxicos e fisiopatolóxicos do rostro

CA1.3 Definíronse as formas do óvalo e os perfís

CA1.4 Describíronse os tipos de frontes, cellas, ollos, narices, beizos e queixos

CA1.5 Propuxéronse cambios de imaxe facial aplicando técnicas de visaxismo: liñas, volumes, claroscuro e contribución do peiteado

CA1.6 Aplicáronse os sistemas de identificación das demandas, os gustos e as necesidades da clientela

CA1.7 Realizáronse deseños gráficos de distintos tipos de óvalos e faccións

CA1.8 Deseñáronse as correccións adaptadas ás características do rostro: delineamento, sombras nos ollos e claroscuro na fronte, no nariz, no queixo e no óvalo

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ficha estética de maquillaxe: datos persoais, morfolóxicos e fisiolóxicos.

 Visaxismo: análise e estudo do rostro; morfoloxía. Denominación das zonas do rostro. Medidas e técnicas de corrección do rostro.

 Identificación das necesidades e as demandas da clientela.

 Relación da fisiopatoloxía do rostro cos cosméticos correctores.

 Técnicas de debuxo para maquillaxe.

 Liña e forma en maquillaxe.

 Aplicacións informáticas na maquillaxe.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Círculo cromático. Armonía e contraste. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bosquexos e modelos 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 relación entre a iluminación e a elección dos cosméticos de maquillaxe

CA2.2 Establecéronse factores que caracterizan a harmonía do rostro e a súa relación coas cores de maquillaxe

CA2.3 Estudáronse as regras de harmonía e contraste para a aplicación dos cores en maquillaxe

CA2.4 Practicáronse probas de cor en zonas concretas para comprobar a influencia da iluminación

CA2.5 Efectuáronse mesturas de cor para obter as tonalidades desexadas segundo a teoría da cor e da luz

CA2.6 Debuxáronse bosquexos coa maquillaxe e o colorido propostos

CA2.7 Relacionáronse as características da maquillaxe con cada época histórica

4.2.e) Contidos

Contidos

 Teoría da cor aplicada á maquillaxe.

 Teoría da luz aplicada á maquillaxe.

 Teoría da iluminación aplicada á maquillaxe.

 Círculo cromático.

 Harmonías cromáticas e contrastes.

 Influencia do tipo de pel na selección da maquillaxe.

 Historia e épocas da maquillaxe.

 Estilos de maquillaxe social.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Cellas e pestanas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Propón e executa cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación, tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas postizas 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 Protexeuse a roupa e os ollos da clientela durante o proceso

CA3.2 Estudouse a morfoloxía das cellas e relacionouse coas expresións e co tipo de rostro e de ollos da persoa

CA3.3 Propuxéronse os cambios de cor, densidade e forma da cella

CA3.4 Valorouse a viabilidade de realizar técnicas de tinguidura, permanente e aplicación de pestanas postizas

CA3.5 Realizouse a proba de sensibilidade anterior á aplicación de produtos onduladores de pestanas e colorantes de cellas e pestanas

CA3.6 Plasmáronse con éxito as propostas anteriores en casos prácticos

CA3.7 Derivouse a diferentes profesionais no caso de cumprir aplicar procedementos de micropigmentación de cellas

CA3.8 Realizáronse as operacións de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados utilizando o método máis axeitado a cada tipo de material

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise específica de cellas: estudo e técnicas de corrección das cellas.

 Depilación de cellas.

 Proba de sensibilidade aos cosméticos colorantes e descolorantes.

 Cambios de cor en cellas e pestanas.

 Técnica de maquillaxe para a simulación de cellas, pelo a pelo e compactas.

 Cosmética decorativa de cellas e pestanas: criterios de selección. Pautas de preparación.

 Cambio de forma de pestanas.

 Aplicación de pestanas postizas en grupo, tira, extensións, etc.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O espazo de traballo. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido 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 Definíronse as características dunha cabina de maquillaxe e os requisitos particulares que debe cumprir en aspectos de luminosidade

CA4.2 Valorouse a utilización de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene

CA4.3 Relacionáronse as texturas de produtos decorativos co tipo de pel que se vaia maquillar

CA4.4 Describíronse os tipos, a utilidade, a función e a aplicación de cosméticos axeitados ás tipoloxías cutáneas, para antes, durante e despois da maquillaxe

CA4.5 Especificouse como se deben manipular as maquillaxes, as barras de beizos, os lapis de ollos e as máscaras de pestanas para evitar infeccións cruzadas

CA4.6 Describiuse o uso, a finalidade e o manexo dos utensilios e os accesorios (pinceis, esponxas, espátulas, bastóns de algodón, etc.)

CA4.7 Describiuse a utilidade, o funcionamento, o manexo e a limpeza do aerógrafo de maquillaxe

CA4.8 Detalláronse as propiedades e as particularidades dos cosméticos e da maquillaxe con aerógrafo

CA4.9 Explicáronse as normas de seguridade e hixiene para os aparellos de aerografía

4.4.e) Contidos

Contidos

 Área de maquillaxe: espazos, equipamento e ambiente.

 Imaxe persoal (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

 Utensilios de maquillaxe: descrición, uso e limpeza.

 Material dun só uso en maquillaxe

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

 Recepción e atención á clientela para o proceso de maquillaxe.

 Cosméticos de maquillaxe: criterios de selección e aplicación; clasificación segundo o tipo, a textura e o xeito de presentación.

 O aerógrafo en maquillaxe.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Protocolos de maquillaxe. 92

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o procedemento e a secuencia 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 Definíronse e realizáronse as accións de preparación da pel previas á execución da maquillaxe

CA5.2 Aplicáronse os cosméticos correctores para disimular pequenas alteracións e neutralizar as imperfeccións

CA5.3 Describíronse os criterios de selección e aplicación de fondos de maquillaxe

CA5.4 Realizáronse as técnicas de maquillaxe de delineamento, esfumado, resalte, etc

CA5.5 Fixouse o fondo de maquillaxe mediante os tipos de cosmético (pos, fixadores en aerosol, etc.)

CA5.6 Aplicáronse os cosméticos decorativos (sombras de ollos, delineadores, perfiladores labiais e coloretes) e realizáronse as correccións necesarias

CA5.7 Efectuáronse maquillaxes faciais axeitadas ás circunstancias sociais e ás características do rostro

CA5.8 Efectuáronse maquillaxes faciais para actos sociais e eventos

CA5.9 Elaboráronse maquillaxes de fantasía faciais adaptadas a diversos actos sociais

CA5.10 Desenvolvéronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados no proceso, segundo o seu tipo e as súas características

CA5.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos xerados durante o proceso

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas previas á aplicación de maquillaxe: desmaquillaxe e preparación da pel.

 Técnicas de aplicación de produtos cosméticos decorativos. Parámetros que hai que ter en conta para a aplicación. A maquillaxe de fondo: técnicas de batido, arrastre e esfumado. Técnica
de aplicación de cosméticos decorativos especiais: auga cor. Técnica de aplicación de cosméticos decorativos especiais para aerógrafo.
 Técnicas de realización de correccións claras e escuras.

 Técnicas de realización de correccións de maquillaxe de ollos: delineamento e esfumados. Beizos: perfilaxe e maquillaxe. Colorete: cor e forma.

 Estilos de maquillaxe social: clasificación

 Proceso de realización de cada estilo de maquillaxe social e a súa adecuación ao modelo, ao sexo, á idade e á circunstancia: fases e secuencia. Automaquillaxe.

 Técnicas de fixación e mantemento; retoques e transformación de maquillaxes.

 Criterios de asesoramento para a automaquillaxe.

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

N.º Título da UD Duración

6 Asesoramento de maquillaxe. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Asesora a persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que definen a calidade do servizo 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 Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de uso e referencias sobre os produtos cosméticos decorativos máis convenientes á súa pel e ao seu estilo

CA6.2 Elaboráronse protocolos de asesoramento de maquillaxe segundo os estilos

CA6.3 Realizáronse fichas para analizar o resultado do servizo, con valoración da satisfacción da persoa usuaria

CA6.4 Detectáronse as desviacións respecto aos resultados esperados e analizáronse as súas posibles causas

CA6.5 Avaliouse o servizo e propuxéronse medidas de mellora

CA6.6 Utilizouse unha linguaxe técnica no asesoramento

CA6.7 Proporcionáronse pautas para a mellora e a duración da maquillaxe

CA6.8 Establecéronse protocolos para tratar as suxestións

CA6.9 Aplicáronse medidas de seguridade e hixiene en todo o proceso de maquillaxe

CA6.10 Recoñeceuse a importancia dunha correcta imaxe profesional

CA6.11 Establecéronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores

CA6.12 Describíronse as pautas para a recepción e atención á clientela no proceso de maquillaxe

CA6.13 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de maquillaxe

CA6.14 Valorouse o uso de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene

4.6.e) Contidos

Contidos

 Seguridade e hixiene no proceso de maquillaxe. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

 Medidas de protección do persoal e da clientela durante a realización da maquillaxe.

 Ergonomía e hixiene postural.

 Avaliación e control de calidade dos procesos de maquillaxe social.

 Técnicas para medir o grao de satisfacción da clientela e detectar a desviación na prestación dos servizos de maquillaxe.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Serán todos os marcados nas UD da programación, que son os seguintes:

RA1. Determina a morfoloxía e as características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor das correccións.

- CA1.3. Definíronse as formas do óvalo e os perfís.

- CA1.4. Describíronse os tipos de frontes, cellas, ollos, narices, beizos e queixos.

- CA1.5. Propuxéronse cambios de imaxe facial aplicando técnicas de visaxismo: liñas, volumes, claroscuro e contribución do peiteado.

- CA1.7. Realizáronse deseños gráficos de distintos tipos de óvalos e faccións.

- CA1.8. Deseñáronse as correccións adaptadas ás características do rostro: delineamento, sombras nos ollos e claroscuro na fronte, no nariz, no

queixo e no óvalo.

RA2. Selecciona a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos, colorido e iluminación sobre

bosquexos e modelos.

- CA2.1. Analizouse a relación entre a iluminación e a elección dos cosméticos de maquillaxe.

- CA2.2. Establecéronse factores que caracterizan a harmonía do rostro e a súa relación coas cores de maquillaxe.

- CA2.3. Estudáronse as regras de harmonía e contraste para a aplicación dos cores en maquillaxe.

- CA2.5. Efectuáronse mesturas de cor para obter as tonalidades desexadas segundo a teoría da cor e da luz.

- CA2.6. Debuxáronse bosquexos coa maquillaxe e o colorido propostos.

- CA2.7. Relacionáronse as características da maquillaxe con cada época histórica.

RA3. Propón e executa cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación, tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas

postizas.

- CA3.2. Estudouse a morfoloxía das cellas e relacionouse coas expresións e co tipo de rostro e de ollos da persoa.

- CA3.5. Realizouse a proba de sensibilidade anterior á aplicación de produtos onduladores de pestanas e colorantes de cellas e pestanas.

- CA3.6. Plasmáronse con éxito as propostas anteriores en casos prácticos.

- CA3.8. Realizáronse as operacións de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados utilizando o método máis axeitado a cada

tipo de material.

 RA4. Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido.

- CA4.1. Definíronse as características dunha cabina de maquillaxe e os requisitos particulares que debe cumprir en aspectos de luminosidade.

- CA4.3. Relacionáronse as texturas de produtos decorativos co tipo de pel que se vaia maquillar.

- CA4.4. Describíronse os tipos, a utilidade, a función e a aplicación de cosméticos axeitados ás tipoloxías cutáneas, para antes, durante e despois

da maquillaxe.

- CA4.5. Especificouse como se deben manipular as maquillaxes, as barras de beizos, os lapis de ollos e as máscaras de pestanas para evitar

infeccións cruzadas.

- CA4.6. Describiuse o uso, a finalidade e o manexo dos utensilios e os accesorios (pinceis, esponxas, espátulas, bastóns de algodón, etc.).

- CA4.9. Explicáronse as normas de seguridade e hixiene para os aparellos de aerografía.

RA5. Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o procedemento e a secuencia.

- CA5.1. Definíronse e realizáronse as accións de preparación da pel previas á execución da maquillaxe.

- CA5.2. Aplicáronse os cosméticos correctores para disimular pequenas alteracións e neutralizar as imperfeccións.

- CA5.3. Describíronse os criterios de selección e aplicación de fondos de maquillaxe.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- CA5.4. Realizáronse as técnicas de maquillaxe de delineamento, esfumado, resalte, etc.

- CA5.5. Fixouse o fondo de maquillaxe mediante os tipos de cosmético (pos, fixadores en aerosol, etc.).

- CA5.6. Aplicáronse os cosméticos decorativos (sombras de ollos, delineadores, perfiladores labiais e coloretes) e realizáronse as correccións

necesarias.

- CA5.7. Efectuáronse maquillaxes faciais axeitadas ás circunstancias sociais e ás características do rostro.

- CA5.8. Efectuáronse maquillaxes faciais para actos sociais e eventos.

- CA5.10. Desenvolvéronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados no proceso, segundo o seu tipo e as

súas características.

RA6. Asesora a persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que definen a calidade do servizo.

- CA6.1. Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de uso e referencias sobre os produtos cosméticos decorativos máis convenientes á súa pel

e ao seu estilo.

- CA6.2. Elaboráronse protocolos de asesoramento de maquillaxe segundo os estilos.

- CA6.5. Avaliouse o servizo e propuxéronse medidas de mellora.

- CA6.6. Utilizouse unha linguaxe técnica no asesoramento.

- CA6.7. Proporcionáronse pautas para a mellora e a duración da maquillaxe.

- CA6.9. Aplicáronse medidas de seguridade e hixiene en todo o proceso de maquillaxe

- CA6.10 Recoñeceuse a importancia dunha correcta imaxe profesional.

- CA6.11. Establecéronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores.

- CA6.12. Describíronse as pautas para a recepción e atención á clientela no proceso de maquillaxe.

- CA6.13. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de maquillaxe.

NOTAS:

Todo o alumnado formará parte dos modelos sobre os que se traballarán os protocolos; agás os que teñan algunha patoloxía que o impida

(xustificarase presentando  un informe do médico especialista que contraindique ditas técnicas). En ningún caso poderán entorpecer o

desenvolvemento normal das actividades propostas polo profesor, nin crear coa súa actitude un clima de hostilidade entre os compañeiros. Se

houbera  alumnado que se atopara nesta situación, deberán realizar as tarefas que lles sexan encomendadas polo profesor, e desenvolverá

actividades que non teñen por que ser iguais ás do resto de compañeiros/as, todo elo sen molestar ó resto do grupo.

As faltas de asistencia xustificadas do alumnado, non o eximirán da obrigación de ter actualizados os contidos impartidos ata a data, e os fichas

que se realizan a diario nas clases.

Os contidos teóricos e tarefas serán expostos nos apartados da aula virtual, para que todo o alumnado teña acceso a eles.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Ó tratarse de avaliación continua, avaliarase dos contidos impartidos en cada avaliación e dos impartidos nas anteriores. De tal xeito que:

- Se aproba a 1ª avaliación e suspende a 2ª, ten as dúas suspensas.

- Se suspende a 1ª e aproba a 2ª, ten as dúas aprobadas.

- Se aproba a 3ª ten tódalas avaliacións aprobadas, e viceversa.

Empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación, adecuados segundo o indicado no apartado 4.c. Axustar avaliación, con respecto ós

criterios de avaliación:

- Probas escritas para os criterios nos que así se especifica.

- Probas prácticas: para os criterios onde se indica táboa de observación.
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- Traballos e outros como esquemas, clasificacións, exposicións , debuxos, etc. realizados como tarefa do alumnado fóra das horas lectivas ou na

clase segundo se indique.

*(Nota: algúns instrumentos de avaliación poden verse afectados pola situación sanitaria COVID-19, que serán modificados segundo as

circunstancias),

As actividades e/ou tarefas realizadas na aula diariamente, relacionadas cos C.A.s nas que se emprega como instrumento de avaliación a Táboa

de Observación, serán de aprendizaxe, avaliables e avaliadas, de tal xeito, que a maioría das tarefas realizadas na aula, SON PROBAS

PRÁCTICAS; que se cualificarán para a nota da avaliación correspondente, indicándolle ao alumnado previamente os contidos e cando e como se

realizarán, segundo estime o profesor/a en cada caso.

É obrigatorio que a/o alumna/o traia os seus medios, material e uniforme persoal profesional segundo se lle indique, en caso contrario non poderá

desenvolver as actividades o/ou tarefas, e propoñeránselle outras para a súa realización durante a clase.

Pola situación actual pola Covid-19, seguiranse as indicacións sanitarias e educativas en seguridade e hixiene durante as clases. De non seguir

tomaranse as medidas oportunas e necesarias segundo o caso.

Dada a situación actual pola Covid-19, as clases prácticas realizaranse principalmente en manequíns e entre o alumnado da clase, segundo os

grupos de clase establecidos por seguridade. O alumnado actuará como modelo obrigatoriamente segundo as normas establecidas e indicadas

polo profesor/a, nas prácticas de aprendizaxe e/ou avaliables que así se requira, agás causa debidamente xustificada e valorada polo profesor/a.

As probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables non realizadas constarán como non realizadas e non terán cualificación, e so se poderán

realizar posteriormente si son debidamente xustificadas e valorada esta polo profesor/a. No caso de aceptar a xustificación, indicaráselle cando e

como debe realizalas.

En calquera caso as probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables deberán ser realizadas e entregadas cas especificacións que se indiquen

para poder acadar avaliación positiva.

No caso das probas e/ou prácticas avaliadas coa Táboa de Observación o profesor/a indicará o procedemento a seguir en cada caso. Poderase

requirir a realización por escrito do protocolo de realización previamente a súa execución, que poderá incluír: fases, secuenciación, medios

materiais e cosméticos, tempos, asesoramento, etc, dos procesos, así como a súa xustificación, neste caso de xeito escrito ou oral, antes ou

durante o desenvolvemento do proceso. Formará parte da cualificación correspondente da proba ou práctica avaliable.

A cualificación será de 1 a 10 puntos (número enteiro).

As probas, actividades e/ou tarefas e outros avaliables deberán ser realizadas e/ou entregadas segundo se especifique para poder acadar

avaliación positiva.

Deberá acadar a metade da nota máxima establecida en cada apartado, (Probas escritas, Probas prácticas, Traballos e outros), para sumar as

porcentaxes e obter avaliación positiva.

De non ser ocaso a nota máxima será 4 puntos.

A avaliación será positiva si obtén unha nota de 5 puntos ou superior.

Non se acadará o aprobado se non ten superada algún dos instrumentos de avaliación.
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A porcentaxe será:

PARTE TEÓRICA: 30%

TARTE PRÁCTICA: 60%

TRABALLOS E OUTROS: 10%

A nota final será un número enteiro, que pode ser aproximado positiva ou negativamente,  seguindo criterios da evolución do proceso de

ensinanza-aprendizaxe de cada alumno/a individualmente.

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

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

continua, reforzaranse aqueles contidos propios do módulo que presenten maior dificultade para poder acadar os obxectivos mínimos.

Realizaranse probas tanto teóricas como prácticas ó longo do curso para poder facer un seguimento dos contidos mínimos.

Con todo, establecerase un período de recuperación dende a última avaliación ata finais de xuño para aqueles alumnos/as que non acadaran

todos os obxectivos mínimos, no que se reforzarán os contidos non superados.

Ó remate, realizarase unha proba teórica e práctica, na que se avaliarán os criterios da avaliación mínimos exixibles  cun valor do 30% para

aqueles que se avalían como parte teórica (proba escrita, fichas teóricas, etc.), do 60% os que se avalían na táboa de observación (tarefas

prácticas, simulacións, fichas prácticas, etc.) e do 10% traballos e outros.

Para desenvolver a parte práctica  é imprescindible que o alumno/a traia o material e os utensilios necesarios para realizar as tarefas propostas

polo profesor/a e que son as propias do módulo.

Para facer a media con tódolos instrumentos de avaliación, o alumno/a terá que acadar como mínimo a metade da nota máxima establecida en

cada un deles.

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

ALUNNADO CON PD: Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á

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

avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou da alumna na xustificación desas faltas, cuxa

aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro.

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

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

Para o alumnado que perdera o dereito á avaliación continua, realizarase unha proba única tanto escrita como práctica dos criterios  de avaliación

expostos nas unidades descritas, cunha duración máxima de 4 horas.
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A proba práctica puntuará o 60% e a escrita un 40%.

Para facer a media entre as probas teórica e práctica o alumno/a terá que superar tanto a parte práctica como teórica cunha nota mínima do 50%

da nota máxima establecida para cada unha delas.

O alumno/a deberá traer os útiles e o material necesarios para poder facer a proba que se lle propoña, acorde ós contidos do módulo.

As datas das probas serán publicadas pola dirección do centro nos taboleiros correspondentes.

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

Á hora de facer un correcto seguimento da programación e poder avaliar a propia práctica docente compre sinalar que o desenvolvemento da

mesma vai ter unha marcada interdependencia alumno/a-profesor/a para acadar un bo proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Por iso é preciso que vaia anotando o desenvolvemento das actividades que se están a realizar (por exemplo nos tempos inicialmente asignados,

para acadar un mellor cumprimento das esixencias previstas). O resultado desta análise servirá para adoptar correccións futuras.

O obxectivo é corrixir as desviacións que se ocasionen na Programación Didáctica e producir adaptacións nestas cando xorden situacións non

previstas durante o curso.

Este seguimento realizarase nas reunións de Departamento conforme ós criterios que se realiza ó principio de cada  curso ou avaliación.

As modificacións faranse por escrito reflectíndoas na aplicación web -seguimento- que á súa vez incluiranse na Acta de Departamento

correspondente asinada polos profesores ós que lles afecte máis o xefe do Departamento. En caso de cambios informarase ó alumnado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os informes facilitados na Avaliación Inicial do Ciclo Formativo (segundo o establecido na Orde do 12 de xullo de 2011, DOG do 15 de xullo)

facilitarán as situacións académicas e persoais do alumnado.

O equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno/a e de cada alumna, así como as súas capacidades.

Esta avaliación inicial ten como obxectivo orientar e situar ó alumnado en relación co perfil profesional correspondente e fixar un punto de partida, e

así desenvolver un proceso de ensinanza-aprendizaxe acorde ó nivel do grupo.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

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

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

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

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

e) Da experiencia profesional previa.

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.
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O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela, recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia á

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

Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

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

Para o caso do alumnado que teña necesidades educativas especiais e tal como indica o Artigo 61 do Decreto 114, do 1 de Xullo, respectarase o

establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, polo que cada caso será analizado particularmente, establecendo as flexibilizacións e apoios

oportunos para garantir que se compren os mínimos fixados no apartado 5 (mínimos exixibles) para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de

cualificación. Esta situación verase reflectida na ficha do alumno/a e as flexibilizacións e apoios fixados terán que contar coa autorización e visto bo

da Inspección de Educación.

Dentro do grupo pode haber alumnos/as que non acadan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que acadan sobradamente os obxectivos

previstos. En ambos casos prantexaranse alternativas.

- Ofrecer para cada actividade tres posibilidades:

1. Unha  actividade común para todo ó alumnado con fin de asimilalos contidos mínimos.

2. Unha máis complexa para o alumnado que acade os obxectivos previstos onde se afonde nos coñecementos adquiridos.

3. Unha máis sinxela, cunha metodoloxía distinta e máis secuenciada, para que aquel alumnado que non acadara os mínimos, sexa capaz de

chegar por outro camiño ós fins propostos.

- Seguimento máis preto por parte do profesor ou profesora do alumnado con dificultades para acadar os obxectivos.

 No caso de detectar alumnos/as con necesidades especiais, discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou alumnos con dificultades de

idioma..., ou calquera nas que este  indicado unha adaptación en unidades formativas, o equipo de orientación, o titor e o mesmo profesor

elaborarán a correspondente flexibilización curricular.

 Para o alumnado que non supere o módulo, ademais das medidas anteriormente expostas, realizaranse probas orais ou/e escritas xunto coa

realización dalgunha das actividades das unidades de traballo nas que non se acadaran os obxectivos previstos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aproveitando as características da módulo e do alumnado potenciaremos a Educación Medioambiental (reciclaxe, aforro de auga, luz,...) e a

Educación para a Igualdade de sexos e non discriminación da muller (Artigos. 9 e 10 da lei 7/2004 de igualdade de mulleres e homes).

Ademais traballaranse diversos temas transversais que se tratarán ó longo do curso como:

- Importancia da vida saudable para o benestar corporal: alimentación equilibrada, exercicio físico, hixiene corporal.

- O medio ambiente e a preservación dos recurso naturais: importancia da reciclaxe e eliminación da materiais susceptibles de ser contaminantes,

sen contribuír ó seu deterioro.

- A prevención do cancro de pel.

- Colaboración entre profesionais: intrusismo profesional.

- Prevención de riscos laborais e enfermidades profesionais.

- Educación para a convivencia, o respecto á autonomía dos demais, fomentar a asertividade no ámbito escolar e profesional.

- Educación para a paz.

- Educación do consumidor (desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, crear unha conciencia de consumo responsable que se

sitúa criticamente ante o consumismo e a publicidade).
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- Educación para a igualdade (analizar con criterio a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na linguaxe, publicidade,

profesións etc), para consolidar hábitos non discriminatorios.

- Educación multicultural: a educación multicultural -ou intercultural- ven esixida pola crecente intercomunicación das culturas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Debido á situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19, e seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19

nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, soamente se poderán realizar as actividades que cumpran todas as

garantías de seguridade e prevención de contaxios. Estas actividades irán xurdindo segundo a evolución da situación epidemiolóxica e

circunstancias en cada caso.

Promoverase e facilitarase a participación activa do alumnado en todas aquelas actividades propostas dende o Departamento ou o Centro que

teñan que ver co currículo do Ciclo, especialmente naquelas que traten aspectos directamente relacionados co módulo.

Agás casos excepcionais, desenvolvidos no propio Centro no horario lectivo do módulo e que poidan substituír ás explicacións do profesor

nalgunha Unidade Didáctica, estas actividades non terán carácter obrigatorio nin serán avaliables. De selo, informarase ó alumnado previamente

coa finalidade de que tomen as anotacións oportunas.

Actividades como:

- Cursos no IES con empresas do sector.

- Asistencia a Congresos, Atteliers, Demostracións, tanto nas casas comerciais como no propio I.E.S.

- Desfiles.

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

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

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

- Visitas a fábricas de cosméticos, balnearios, exposicións etc.

- Participación en diferentes actividades relacionadas coa profesión.

Os obxectivos destas actividades están encamiñadas a:

- Mellorar e favorecer o desenvolvemento persoal e profesional do alumnado.

- Coñecer protocolos de actuación doutros profesionais.

- Facilitar a ampliación doutros horizontes, criterios e posibilidades laborais, así coma coñecer e valorar as súas propias posibilidades.

10.Outros apartados

10.1) DEREITO Á REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS NA AULA

Por mor do emprego na realización das prácticas na aula de materiais/produtos que poden supor un serio risco para as persoas e/ou as cousas no

caso de ser empregados de xeito incorrecto e sen tomar as debidas precaucións ou carecer dos coñecementos apropiados, compre sinalar que se

poderá prohibir a realización de determinadas prácticas a aqueles alumnos que:

- Non empregue os EPIs necesarios e imprescindibles.

- Incumpran algún dos criterios sinalados no apartado Programación da educación en valores.

- Causen danos de xeito intencionado.

- Non teñan asistido ás explicacións referentes ó uso do material/técnicas da práctica.
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- Non respecten ás indicacións do profesor na realización dalgunha práctica.

- Se valore, de xeito obxectivo, que carece dos coñecementos ou destreza necesarios para a execución da práctica.

- Que supoña un risco para o modelo.

Cando, en base dalgún dos puntos anteriores, sexa de aplicación a prohibición de realizar as prácticas na aula o/a alumno/a afectado será avaliado

segundo o indicado no apartado Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación

continua.

10.2) SECUENCIA DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Debido á complexidade na divisións das UD do módulo, poderá ser preciso modificar a secuencia establecida  adiantando parte dos contidos.

Teremos tamén en conta que a maioría das UD necesitan dos coñecementos, prácticas, actitudes das anteriores e ás veces das posteriores.

Haberá polo tanto unha marxe de flexibilidade, non influíndo isto na duración  das mesmas.

10.3) TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TICs, E PROXECTO LINGÜÍSTICO

Dende o módulo fomentarase a actuación dos alumnos/as na utilización das novas tecnoloxías (para a realización de traballos teóricos, busca de

información e novas relacionadas coa profesión, uso da aula virtual, etc.). O Centro conta con aulas específicas onde poderán traballar con

Internet, encerado dixital interactivo e así facilitarlle a todo o alumnado o acceso a estas técnicas.

Proxecto Lingüístico do Centro: inda que na adenda lingüistica o módulo será impartido en castelán, os apuntes daranse en castelán, así como os

exames, inda que as explicacións de ditos apuntes moitas das veces serán en galego. No caso de que exista un alumno/a de fóra da Comunidade

farase o posible para que entenda.

O uso do galego, en parte ven determinado porque é a lingua predominante no entorno do Centro.

10.4) FICHA DO ALUMNO/A

A ficha do alumno/a vai ser unha ferramenta básica para o/a profesor/a para garantir o correcto seguimento da evolución do alumnado. Vai conter

como mínimo as seguintes informacións:

* Datos persoais do/a alumno/a.

* Grupo de traballo asignado.

* Cadro de asistencia.

* Cadro de seguimento das tarefas realizadas, incluíndo datas de inicio e remate, valoración da tarefa, etc.

* Adaptacións específicas:

          - Reforzos.

         - Tarefas de recuperación.

         - Etc

* Resultados das distintas avaliacións, tanto parciais como finais do módulo e das distintas UD.

10.5) GUÍA DO PROFESOR

A guía do profesor vai permitir realizar un seguimento directo do curso, reflectindo canta información sexa necesaria para valorar o cumprimento da

programación e/ou propor melloras na mesma.
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Deste xeito conterá, polo menos, para cada Unidade Didáctica e Actividade programada a seguinte información:

* Datas de inicio e remate.

* Sesións reais.

* Grao de comprensión ou dificultade.

* Observacións.

Ademais, para cada tarefa encomendada reflectirase:

* Data de inicio e remate asignadas.

* Título da tarefa.

* Composición da tarefa.

10.6) DESCRICIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E DO SEU PESO NA AVALIACIÓN.

Tal e como se sinala nos correspondentes apartados, os Criterios de Avaliación van ser valorados empregando distintos instrumentos de

avaliación. Estes terán as seguintes características:

PE (Proba escrita): terá, con carácter xeral, o formato de exame escrito. Para cada proba indicarase na mesma a puntuación de cada unha das

preguntas. O conxunto da proba terá unha valoración de 1 a 10. Poderá agrupar varias Unidades Didácticas e, neste caso, aplicarase a nota obtida

a todas elas.

TO (Táboa de observación): serán aplicadas por observación directa do traballo do/a alumno/a empregando unha Escala de Valoración. Cada unha

delas será avaliada segundo o criterio: nunca (0), case nunca (2,5), ás veces (5), case sempre (7,5) e sempre(10).

Á hora de avaliar as distintas Unidades Didácticas (UD), empregarase o seguinte criterio:

- Para poder obter unha valoración positiva, tódolos instrumentos de avaliación deberán ter unha nota igual ou superior á metade da nota máxima

establecida.

Con carácter xeral e salvo excepción, reflectida de ser o caso no seguimento da programación, no momento en que se acade a posibilidade de

obter unha valoración positiva na UD aplicarase a seguinte porcentaxe:

NOTA UD = 30% (Parte teórica) + 60% (Parte práctica)+ 10% (traballos e Outros)

A nota incrementarase en función das valoracións obtidas nas TO asociados á UD.

No caso de non acadar o mínimo para obter unha avaliación positiva a nota máxima da UD será 4.

Para o conxunto da avaliación, deberanse ter tódalas UD incluídas na mesma, avaliadas positivamente (5 ou máis). Neste caso farase a media

correspondente de tódalas UD (segundo a porcentaxe establecida). No caso de ter algunha UD non superada a nota máxima será 4.

10.7) RESOLUCION 2020/21

Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula:
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Procederase á baixa de oficio cando un alumno ou unha alumna acumule o número de faltas inxustificadas a que se fai referencia no artigo 10 da

Orde do 12 de xullo de 2011.

 a) Para tales efectos e con carácter previo, o titor ou o centro enviará un apercibimento ó alumnado que acumule un número de faltas de

asistencia inxustificadas superior a 10 días lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula en caso de

que as súas faltas inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos descontinuos. En caso de que se

produza a baixa, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa.

 b) Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas non se terán en consideración os días previos á formalización da

matrícula.

Perda do dereito á avaliación continua:

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua

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

o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou da alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interno do centro. Para tales efectos e con carácter previo, o titor ou o centro enviará un

apercibimento ó alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o 6 %

respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias

inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á

avaliación continua. En caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do

apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración as sesións previas á formalización da

matrícula.

3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á

avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.

Solicitude de convocatoria extraordinaria:

  O alumnado que esgotase as convocatorias ás que tiña dereito poderá solicitar a autorización dunha única convocatoria extraordinaria para poder

rematar os seus estudos, de acordo co procedemento e nas condicións que se establecen nos artigos 11 e 12 da Orde do 12 de xullo de 2011.

10.8) COVID-19

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

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

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

individuais, etc.).

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

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

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0633 Técnicas de hixiene facial e corporal 72020/2021 223186

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

Profesorado asignado ao módulo EVA MARIA PÉREZ LOUREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Este profesional exerce a súa actividade en medianas e pequeñas empresas que teñen relación directa coa imaxen persoal, particularmente en

establecimentos do sector servizos de estética e perruquería, e en xeral en establecimentos relacionados coa venta de productos de imaxe

personal así como coa cosmética, desempeñando tarefas de execución de maquillaxe social, depilación mecánica, tratamentos básicos de hixiene,

hidratación facial e corporal, estética de manos e pes, asesoramento sobre perfumes e cosmética natural así como a comercialización dos

productos e servizos estéticos, ofrecendo un servizo de atención aos clientes da empresa. Podería ser traballador por conta propia efectuando a

organización da súa propia empresa.As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguientes:

 Ciclo formativo de Grado Medio: Estética e Belleza

Técnico esteticista en centros de belleza e gabinetes de estética.

Maquillador/a.

Técnico en unllas artificiaes.

Técnico en depilación.

Técnico en manicura e pedicura.

Recepcionista en empresas estéticas.

Demostrador de equipos, cosméticos e técnicas estéticas.

Axente comercial en empresas do sector.

Asesor/vendedor en perfumerías e droguerías.
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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 Identificación do lugar de traballo e atención e estudio previo do clienteProfesional e clientela
do século XXI

18 15

2 Selección e estudio dos medios necesarios para a realización de técnicas de hixiene facial e corporalCosméticos,
equipamentos e útilies

15 10

3 Realízación das técnicas de desmaquillado e exfoliación axeitadas ao tipo de pel Técnicas de
desmaquillado e
exfoliación

30 15

4 Execución das distintas manobras de masaxe estética facial e corporalA masaxe estética nos
procesos de hixiene
facial e corporal

78 25

5 Realización de técnicas de hixiene facial e corporal respetando os protocolos  de seguridade e hixiene
necesarios

Técnicas de hixiene
facial e corporal

82 35
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Profesional e clientela do século XXI 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o tipo de pel, aplicando técnicas de exploración, e rexistra os datos obtidos SI

RA6 - Valora os resultados obtidos aplicando criterios de calidade 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 Preparouse o espazo de traballo e os utensilios, os aparellos e os materiais necesarios para os procesos de hixiene facial e corporal

CA1.2 Identificáronse as fases de atención á clientela segundo os protocolos establecidos

CA1.3 Acomodouse e protexeuse o modelo na posición anatómica axeitada en condicións de seguridade e benestar

CA1.4 Realizouse unha entrevista ou un cuestionario para recoller datos de interese como hábitos de vida, cosméticos utilizados, reaccións ao sol e aos axentes climáticos, etc

CA1.5 Identificáronse os equipamentos, os métodos e as técnicas de exploración para realizar o estudo da pel

CA1.6 Precisáronse os factores internos e externos que determinan o estado da pel

CA1.7 Identificáronse as alteracións da pel que inflúen nos procesos de hixiene facial e corporal

CA1.8 Valoráronse as alteracións da pel que son obxecto de tratamento por diferentes profesionais

CA1.9 Utilizáronse os medios e os aparellos de diagnóstico para observar o estado da pel e posibles alteracións

CA1.10 Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc

CA1.11 Rexistráronse os datos obtidos na ficha técnica

CA1.12 Realizouse o diagnóstico profesional, a partir da análise e a da valoración dos datos obtidos

CA6.1 Determináronse os criterios que definen un servizo óptimo de hixiene facial e corporal

CA6.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias nas técnicas de hixiene facial e corporal

CA6.3 Valoráronse os resultados obtidos

CA6.4 Aplicáronse técnicas para detectar o grao de satisfacción nos procesos de hixiene facial e corporal

CA6.5 Identificáronse as posibles medidas de corrección

4.1.e) Contidos
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Contidos

 Execución de protocolos de atención á clientela.

 Preparación do espazo de traballo: utensilios, aparellos, etc.

 Medidas de protección do persoal e das persoas usuarias.

 Protocolo de actuación na identificación da tipoloxía cutánea.

 Alteracións da pel e os seus anexos con repercusión nos procesos de hixiene facial e corporal: identificación.

 Aparellos empregados na análise da pel: pautas de selección; aplicación.

 Procedementos de análise da pel facial e corporal: execución práctica.

 Control de calidade dos procesos de hixiene facial e corporal.

 Grao de satisfacción nos procesos de hixiene facial e corporal.

 Medidas correctoras para presumibles desviacións no resultado obtido.

 Asesoramento de cosméticos de uso persoal no domicilio.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Cosméticos, equipamentos e útilies 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece a técnica de hixiene máis axeitada valorando as necesidades da persoa usuaria, as características, e as condicións da pel, para o que selecciona
cosméticos, equipamentos e utensilios SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as necesidades da persoa usuaria para adecuar as técnicas de hixiene facial e corporal

CA2.2 Analizáronse as fases dun proceso de hixiene facial ou corporal

CA2.3 Xustificouse a técnica de hixiene elixida a secuencia do proceso

CA2.4 Desinfectáronse e/ou esterilizáronse os utensilios, os materiais e os accesorios segundo o contaminante e as súas características

CA2.5 Identificáronse e seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar na hixiene facial ou corporal, en función do tipo e do estado da pel

CA2.6 Identificáronse e seleccionáronse os aparellos, os utensilios e os materiais axeitados para a realización da hixiene facial e/ou corporal

CA2.7 Dispuxéronse os materiais, os cosméticos, os utensilios e os aparellos de xeito ordenado para facilitar a súa utilización

CA2.8 Revisáronse os aparellos que se vaian empregar, e verificouse que se achen en óptimas condicións de seguridade e hixiene

4.2.e) Contidos

Contidos

 Cosmética específica para a hixiene facial e corporal: criterios de selección.

 Aparellos, utensilios e materiais específicos para a hixiene facial e corporal: criterios de selección e aplicación.

 Mantemento de equipamentos e utensilios.

 Hixiene, desinfección e esterilización: selección e execución técnica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3  Técnicas de desmaquillado e exfoliación 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza as operacións técnicas de desmaquillaxe e exfoliación mecánica e/ou química, seguindo as indicacións e as pautas de utilización de cosméticos e
aparellos específicos 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 as fases de desmaquillaxe e exfoliación da pel, en relación cos produtos e os aparellos que se vaian utilizar

CA3.2 Desmaquillouse a área periocular, as pestanas e os beizos coas técnicas e os cosméticos máis adecuados ás características e á sensibilidade da zona

CA3.3 Desmaquillouse o rostro, o pescozo e o escote cos cosméticos específicos, adaptando as manobras á zona

CA3.4 Elixiuse o cosmético exfoliante axeitado, en función das características e do estado da pel

CA3.5 Aplicouse e retirouse o cosmético exfoliante con técnicas manuais segundo a súa forma cosmética as instrucións de fábrica

CA3.6 Realizouse a exfoliación con aparellos de efecto mecánico, segundo as súas indicacións e as súas pautas de utilización

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cosméticos desmaquillantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación e conservación.

 Cosméticos exfoliantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación e conservación.

 Aparellos específicos para a exfoliación (cepillos e peeling ultrasónico): pautas para a súa utilización; aplicación.

 Desmaquillaxe: descrición das fases; procedemento.

 Exfoliación: descrición das fases; procedemento.

 Aplicación de normas de seguridade, hixiene e saúde nos procesos de desmaquillaxe e exfoliación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A masaxe estética nos procesos de hixiene facial e corporal 78

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica manobras de masaxe estética específica adaptando os parámetros ás características de cada zona e aos efectos pretendidos 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 Verificouse que non existan alteracións na zona que se vaia tratar, que desaconsellen a realización de técnicas de masaxe

CA4.2 Describíronse as manobras de masaxe estética axeitadas aos procesos de hixiene facial e corporal

CA4.3 Preparouse a pel e aplicouse o produto axeitado para realizar a masaxe

CA4.4 Seleccionáronse as manobras de masaxe estética, para os procesos de hixiene facial e corporal, segundo o estado da pel da clientela

CA4.5 Aplicáronse as manobras de masaxe estética específica de xeito secuenciado

CA4.6 Adaptáronse as mans segundo a rexión anatómica que se trate

CA4.7 Axustáronse os parámetros de tempo, ritmo, intensidade e dirección aos efectos pretendidos e ás características da pel

CA4.8 Mantívose o contacto coa pel da persoa usuaria durante a aplicación da masaxe

4.4.e) Contidos

Contidos

 Introdución á masaxe estética. Concepto de masaxe. Zonas e rexións anatómicas de aplicación. Efectos, indicacións e contraindicacións.

 Masaxe facial aplicada aos procesos de hixiene facial. Manobras básicas da masaxe estética facial: efectos, indicacións e contraindicacións.

 Masaxe corporal aplicada aos procesos de hixiene corporal. Manobras básicas da masaxe estética corporal: efectos, indicacións e contraindicacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Técnicas de hixiene facial e corporal 82

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Executa técnicas de hixiene facial e corporal integrando cosméticos e medios técnicos e manuais, e asesora a persoa usuaria sobre hábitos de hixiene,
cosméticos máis axeitados e pautas de utilización SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse as técnicas de hixiene facial e corporal de acordo coas necesidades e as demandas da persoa usuaria

CA5.2 Informouse a persoa usuaria acerca das fases do proceso de hixiene facial ou corporal que se lle vaian aplicar

CA5.3 Preparouse a pel coas técnicas específicas, os cosméticos, os aparellos de calor seca ou húmida e a masaxe para facilitar a súa hixiene, segundo as súas características e as súas
necesidades

CA5.4 Realizouse a extracción de espiñas (nos casos que cumpra) cos produtos, os utensilios e os medios axeitados ás condicións e ao estado da pel, extremando as medidas de hixiene

CA5.5 Aplicáronse axeitadamente os cosméticos e os aparellos nos procesos de hixiene facial e corporal, segundo as características e a sensibilidade da persoa usuaria e as
especificacións de fábrica

CA5.6 Finalizouse no tempo apropiado o tratamento de hixiene facial e corporal, utilizando as técnicas axeitadas para relaxar, calmar, hidratar e protexer

CA5.7 Utilizáronse medidas de hixiene e equipamentos de protección persoal en todo o proceso

CA5.8 Realizouse o asesoramento posterior ao tratamento referente aos cosméticos e ás pautas de hixiene en distintos estados fisiolóxicos

CA5.9 Efectuouse o asesoramento acerca da importancia dos hábitos de vida saudable e a súa influencia no estado da pel

CA5.10 Rexistráronse na ficha técnica da persoa usuaria os cosméticos e as técnicas empregadas, así como as posibles incidencias, para mellorar posteriores traballos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fases do proceso de hixiene facial e/ou corporal: organización e selección.

 Aparellos con aplicación nos procesos de hixiene facial e corporal: vapor, lámpada de infravermellos, ventosas, pulverizacións frías e aparellos emisores de corrente de alta frecuencia.
Pautas para a súa correcta utilización.
 Aplicación de cosméticos nos procesos de hixiene facial e corporal.

 Procedementos para a realización de técnicas de hixiene facial e corporal.

 Aplicación de normas de seguridade, hixiene e saúde nos procesos de hixiene facial e corporal.
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Os descritos nas unidades didácticas. Para acadar a avaliación positiva deberá obter un mínimo de 5 puntos sobre 10 nas probas escritas en nas

cualificacións das prácticas e exercicios diarios.

Para acadar a avaliación positiva o alumno/a terá que ter aprobadas as dúas partes tanto teórico como práctico.

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

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continua terán que superar no mes de xuño unha proba final, escrita e práctica, sobre os

contidos mínimos da materia, cunha duración máxima de tres horas. A proba práctica terán que escribila primeiro e logo desenrolar o proceso.

O alumno-a terán que vir uniformados , co material necesario e con  tantos modelos como consideren oportuno para a realización das probas

prácticas

A proba práctica puntuará 60% e a teórica un 40%.

As datas das probas serán comunicadas nos taboleiros

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

A nota mínima nos exames (tanto teóricos como prácticos) para superar a avaliación será dun 5.

A proba práctica tera que desenrolala por escrito e logo executala

O alumno-a deberá vir correctamente uniformado , co material necesario e con tantos modelos como considere oportuno

A duración total das probas será de 3 horas

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

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

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

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

Visitas concertadas a museos e exposicións.

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

previa, dificultades de aprendeizaxe, etc.

O profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

O profesorado correspondente anotará e terá en conta as características de cada alumno.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

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

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

chegar por outro camiño ós fins propostos.

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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais deben impregnar todo o proceso educativo dos ciclos formativos.

Partimos dunha tarefa educativa que non só faga boas e bos profesionais, senón persoas con criterios, con análise e visión crítica. O EXEMPLO E

O DIÁLOGO SEN XUIZO SON AS MAIORES FERRAMENTAS AO NOSO ALCANCE COMO DOCENTES.

Fomentar o respeto, tolerancia, liberdade e igualdade entre as persoas a través do diálogo e a escoita activa contínua. Promoverase de forma

contínua

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

mellorar a autoestima e o autoconcepto.

Educación moral e cívica:

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

realidade.

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

- Lograr que adquiran normas e valores democráticos e xustos.

Educación para a paz:

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

- Desenvolver a autonomía e autoafirmación individual.

- Introducir a reflexión sobre distintas formas de violencia.

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos:

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

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

- Adquisición de formas de comportamento acordes con estes principios.

Educación ambiental:

- Respectar o entorno físico e natural.

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

Educación do consumidor:

- Rexeito ó consumismo e a degradación do medio ambiente.

- Responsabilidade do alumnado como consumidores.
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- Desenvolver actitudes críticas fronte ó consumo irresponsable.

- Fomentar o consumo responsable.

Educación para a saúde:

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

- Coñecer o seu propio corpo e as formas de mellorar o seu funcionamento.

- Reflexionar sobre as sustancias que perxudican o organismo e adquirir hábitos de saúde axeitados.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

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

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

Visitas concertadas a museos e exposicións.

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

As recollidas no departamento

10.Outros apartados

10.1) SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020/21

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

afectado, co cal, e posible que parte dos contidos non podan ser impartidos ou non poidan selo coa metodoloxía reflexada nesta programación,

non obstante, continuarase o proceso mediante a aula virtual do centro (que xa está a ser empregada de forma importante no momento en que se

redacta esta programación), webex, 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 tarefas propostas polo docente a través dos medios

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