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

Na comunidade galega temos unha gran demanda de coidados da imaxe persoal polo que e moi importante a preparación en diferentes tipos de

tratamentos faciais e corporais.
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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 Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazosEstrutura dunha
cabina de estética

10 15

2 Realiza actividades derivadas da acción comercialActividades derivadas
da acción comercial

15 15

3 Executa tratamentos de hidratación facial e corporal coordinando os medios estéticosTratamentos de
hidratación facial e
corporal

120 45

4 Coordina servizos estéticos secuenciando e aplicando protocolos establecidos.Servizos estéticos
secuenciando e
aplicando protocolos
establecidos

33 15

5 Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propóñense medidas de correcciónValoracion  dos
resultados  dos
servizos de estética

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estrutura dunha cabina de estética 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazos, normas de comportamento e protocolos de atención á clientela 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 realizan os procesos de actividades básicas

CA1.2 Deseñouse unha cabina de estética distribuíndo espazos, moblaxe, aparellos e tipo de ambiente, para a realización de cada unha das actividades básicas

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

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA1.5 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento

CA1.6 Analizáronse correctamente as demandas e as necesidades da clientela mediante entrevista ou cuestionario apropiado

CA1.7 Caracterizáronse as posicións ergonómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de actividades básicas

CA1.8 Identificouse a área de hixiene e desinfección como lugar fundamental dentro da cabina

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas

4.1.e) Contidos

Contidos

 A cabina de estética: imaxe de empresa, estudo e distribución de espazos en relación cos tratamentos (cores, moblaxe, complementos, lenzaría, luz, temperatura e música).

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

 Normas de comportamento fronte á clientela, superiores, persoal en liña e provedores/as.

 Recepción e atención á clientela para os servizos estéticos. Reserva de servizos de xeito presencial e telefonicamente. Organización da axenda manual e con soporte informático. Técnicas
de comunicación interpersoal telefónica e escrita.
 Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento.

 Seguridade e hixiene nos procesos de actividades básicas. A área de hixiene e desinfección. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do
persoal e da clientela en función do tratamento. Ergonomía.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Actividades derivadas da acción comercial 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazos, normas de comportamento e protocolos de atención á clientela NO

RA2 - Realiza actividades derivadas da acción comercial integrando as operacións e os medios técnicos necesarios SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA1.7 Caracterizáronse as posicións ergonómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de actividades básicas

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas

CA2.1 Púxose a punto o almacén seguindo criterios de orden, limpeza, temperatura, humidade, etc

CA2.2 Clasificáronse e ordenáronse os materiais e os cosméticos segundo o seu ámbito de aplicación e as condicións de conservación

CA2.3 Realizáronse supostos prácticos de control e xestión de almacén coa formalización de pedidos a empresas distribuidoras

CA2.4 Deseñáronse técnicas de desenvolvemento comercial: de merchandising, promocionais, publicitarias, etc

CA2.5 Realizáronse técnicas de empaquetamento e embalaxe dentro da actividade comercial

CA2.6 Utilizouse documentación informativa e bibliografía especializada como elementos de consulta e apoio para actualizarse e formarse de xeito continuo

CA2.7 Especificáronse os datos que cómpre ter en conta para a elaboración dunha ficha técnica integral

CA2.8 Recoñecéronse os tipos de sistemas de arquivo de datos da clientela, produtos e provedores/as, tendo en conta a normativa de protección de datos

CA2.9 Analizáronse as aplicacións e utilidades das TIC para a xestión e a organización dunha cabina de estética

4.2.e) Contidos

Contidos

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

 Normas de comportamento fronte á clientela, superiores, persoal en liña e provedores/as.

 Recepción e atención á clientela para os servizos estéticos. Reserva de servizos de xeito presencial e telefonicamente. Organización da axenda manual e con soporte informático. Técnicas
de comunicación interpersoal telefónica e escrita.
 Seguridade e hixiene nos procesos de actividades básicas. A área de hixiene e desinfección. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do
persoal e da clientela en función do tratamento. Ergonomía.
 Aprovisionamento. Formalización e recepción de pedidos, e distribución interna de pedidos. Control de existencias de cosméticos e materiais. O inventario.

 Almacenamento: sistemas. Clasificación e colocación de produtos. Condicións de conservación.
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Contidos

 Documentación informativa: catálogos de produtos e materiais, revistas especializadas, expediente de aparellos, normativa legal reguladora da profesión, etc.

 Arquivo. Fichas técnicas. Selección de sistemas de arquivo para a clientela, produtos, cosméticos e provedores/as. Rexistro de datos da clientela, servizos prestados, entrada e saída de
produtos.
 Tecnoloxías informáticas: utilidades, aplicacións, transmisión da información.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Tratamentos de hidratación facial e corporal 120

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazos, normas de comportamento e protocolos de atención á clientela NO

RA3 - Executa tratamentos de hidratación facial e corporal coordinando os medios estéticos: cosméticos, aparellos e masaxe SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA1.7 Caracterizáronse as posicións ergonómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de actividades básicas

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas

CA3.1 Identificáronse os factores que afectan o grao de deshidratación da pel

CA3.2 Realizouse a análise das alteracións da hidratación cos métodos axeitados

CA3.3 Determinouse o grao de deshidratación da pel para recomendar o tratamento máis axeitado

CA3.4 Seleccionáronse os cosméticos e os aparellos axeitados para o tratamento de hidratación da pel

CA3.5 Programáronse os parámetros dos equipamentos eléctricos básicos empregados no tratamento de hidratación da pel

CA3.6 Aplicáronse os aparellos indicados

CA3.7 Seleccionáronse as técnicas de masaxe estética

CA3.8 Coordináronse técnicas manuais, cosmetolóxicas e equipamentos no tratamento de hidratación da pel

CA3.9 Realizáronse os tratamentos de hidratación superficial e profunda

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Normas de comportamento fronte á clientela, superiores, persoal en liña e provedores/as.

 Recepción e atención á clientela para os servizos estéticos. Reserva de servizos de xeito presencial e telefonicamente. Organización da axenda manual e con soporte informático. Técnicas
de comunicación interpersoal telefónica e escrita.
 Seguridade e hixiene nos procesos de actividades básicas. A área de hixiene e desinfección. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do
persoal e da clientela en función do tratamento. Ergonomía.
 Deshidratación da pel: necesidades cutáneas.

 Clasificación dos tratamentos de hidratación e mantemento facial e corporal.
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Contidos

 Criterios de selección e xeito de aplicación de aparellos básicos con aplicación nos procesos de hidratación facial e corporal.

 Cosmética específica para a hidratación facial e corporal: criterios de selección, preparación e aplicación.

 Procesos de execución de técnicas manuais, mecánicas e cosmetolóxicas de hidratación facial e corporal: organización e selección; fases e secuencia.

 Aplicación de normas de seguridade hixiene e saúde nos procesos de hidratación facial e corporal.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizos estéticos secuenciando e aplicando protocolos establecidos 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazos, normas de comportamento e protocolos de atención á clientela NO

RA4 - Coordina servizos estéticos secuenciando e aplicando protocolos establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA1.7 Caracterizáronse as posicións ergonómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de actividades básicas

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas

CA4.1 Xustificouse o servizo estético proposto e a secuencia do proceso que cumpra seguir

CA4.2 Informouse a persoa usuaria sobre os servizos que se lle vaian prestar e o tempo aproximado que se vaia investir na súa realización

CA4.3 Preparouse a cabina segundo o servizo que se vaia realizar

CA4.4 Empregáronse as medidas de protección específicas que se requiran en cada servizo

CA4.5 Informouse a persoa usuaria acerca do proceso que se vaia seguir e das sensacións que vaia percibir durante a aplicación das técnicas

CA4.6 Seguiuse o protocolo establecido en cada servizo estético

CA4.7 Aplicáronse os procesos dos servizos estéticos no tempo estimado

CA4.8 Traballouse en equipo coordinando os procesos

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Normas de comportamento fronte á clientela, superiores, persoal en liña e provedores/as.

 Recepción e atención á clientela para os servizos estéticos. Reserva de servizos de xeito presencial e telefonicamente. Organización da axenda manual e con soporte informático. Técnicas
de comunicación interpersoal telefónica e escrita.
 Seguridade e hixiene nos procesos de actividades básicas. A área de hixiene e desinfección. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do
persoal e da clientela en función do tratamento. Ergonomía.
 Información e asesoramento.

 Tratamentos de estética e beleza: determinación e criterios de selección.

 Cosméticos, aparellos, materiais e utensilios empregados nas actividades básicas: identificación, selección e preparación.

 Protocolos de servizos de estética e beleza.
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Contidos

 Coordinación dos servizos estéticos de hixiene facial e corporal, tratamentos de hidratación, mantemento, manicura, pedicura, depilación e maquillaxe.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Valoracion  dos resultados  dos servizos de estética 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula, describindo espazos, normas de comportamento e protocolos de atención á clientela NO

RA5 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propóñense medidas de corrección SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para os equipamentos, os materiais e os utensilios utilizados nas actividades básicas

CA5.1 Identificáronse os aspectos que cumpra avaliar por ser determinantes na calidade do servizo prestado

CA5.2 Identificáronse as principais causas que poidan dar lugar a deficiencias no servizo prestado

CA5.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal recibida

CA5.4 Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e o grao de satisfacción das persoas usuarias

CA5.5 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados

CA5.6 Identificouse o proceso que cumpra seguir ante unha reclamación

4.5.e) Contidos

Contidos

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

 Normas de comportamento fronte á clientela, superiores, persoal en liña e provedores/as.

 Recepción e atención á clientela para os servizos estéticos. Reserva de servizos de xeito presencial e telefonicamente. Organización da axenda manual e con soporte informático. Técnicas
de comunicación interpersoal telefónica e escrita.
 Seguridade e hixiene nos procesos de actividades básicas. A área de hixiene e desinfección. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización. Medidas de protección do
persoal e da clientela en función do tratamento. Ergonomía.
 Principais causas de deficiencias nos servizos estéticos básicos.

 Técnicas para detectar o grao de satisfacción da clientela.

 Técnicas para corrixir as desviacións producidas nos servizos de estética e beleza.

 Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.
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Mínimos esixibles

Estructura dunha cabina

       a)  Recoñece a estrutura dunha cabina de estética creada na aula describindo espazos,normas de comportamento e protocolos de atención á

clientela.

                       -  Identificáronse as instalacións onde se realizan os procesos de actividades básicas.

                       -  Deseñouse unha cabina de estética distribuíndo espazos, moblaxe, aparellos e tipo de ambiente para a realización de cada unha

das actividades básicas.

                       -  Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

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

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

                       -  Analizáronse correctamente as demandas e as necesidades da clienta mediante entrevista ou cuestionario apropiado

                       -  Utilizáronse documentación informativa e bibliografía especializada como elementos de consulta e apoio para actualizarse e

formarse de xeito continuo.

                       -  Especificáronse os datos que cómpre ter en conta para a elaboración dunha ficha técnica integral.

                       -  Recoñecéronse os tipos de sistemas de arquivamento de datos da clientela, produtos e provedores/as, tendo en conta a normativa

de protección de

                          datos.

                       -  Analizáronse as aplicacións e utilidades das TIC para a xestión e a organización dunha cabina de estética.

                       -  Executa tratamentos de hidratación facial e corporal coordinando os medios estéticos: cosméticos, aparellos e masaxe.

       b)  Actividades derivadas da acción comercial

                      -  Púxose a punto o almacén seguindo criterios de orde, limpeza, temperatura, humidade, etc.

                      -  Clasificáronse e ordenáronse os materiais e os cosméticos segundo o seu ámbito de aplicación e as condicións de conservación.

                      -  Realizáronse supostos prácticos de control e xestión de almacén coa formalización de pedidos a empresas distribuidoras.

                      -  Deseñáronse técnicas de desenvolvemento comercial: de merchandising, promocionais, publicitarias, etc.

                      -  Realizáronse técnicas de empaquetado e embalaxe dentro da actividade comercial.

                      -  Utilizáronse documentación informativa e bibliografía especializada como elementos de consulta e apoio para actualizarse e

formarse de xeito continuo.

                      -  Especificáronse os datos que cómpre ter en conta para a elaboración dunha ficha técnica integral.

                      -  Recoñecéronse os tipos de sistemas de arquivamento de datos da clientela, produtos e provedores/as, tendo en conta a normativa

de protección de datos.

                      -  Analizáronse as aplicacións e utilidades das TIC para a xestión e a organización dunha cabina de estética.

                      -  Executa tratamentos de hidratación facial e corporal coordinando os medios estéticos: cosméticos, aparellos e masaxe.

     c)  Tratamentos de hidratación facial e corporal

                      -  Identificáronse os factores que afectan o grao de deshidratación da pel.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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                      -  Realizouse a análise das alteracións da hidratación cos métodos adecuados.

                      -  Determinouse o grao de deshidratación da pel para recomendar o tratamento máis adecuado.

                      -  Seleccionáronse os cosméticos e os aparellos adecuados para o tratamento de hidratación da pel.

                      -  Programáronse os parámetros dos equipamentos eléctricos básicos empregados no tratamento de hidratación da pel.

                      -  Aplicáronse os aparellos indicados.

                      -  Seleccionáronse as técnicas de masaxe estética.

                      -  Coordináronse técnicas manuais, cosmetolóxicas e equipamentos no tratamento de hidratación da pel.

                      -  Realizáronse os tratamentos de hidratación superficial e profunda.

      d)  Servicios estéticos secuenciados e aplicando protocolos establecidos

                      -  Xustificáronse o servizo estético proposto e a secuencia do proceso que cómpre seguir.

                      -  Informouse a persoa usuaria sobre os servizos que lle van prestar e o tempo aproximado que se vai investir na súa realización.

                      -  Preparouse a cabina segundo o servizo que se vai realizar.

                      -  Empregáronse as medidas de protección específicas que se requiren en cada servizo.

                      -  Informouse a persoa usuaria acerca do proceso que se vai seguir e das sensacións que vai percibir durante a aplicación das

técnicas.

                      -  Seguiuse o protocolo establecido en cada servizo estético.

                      -  Aplicáronse os procesos dos servizos estéticos no tempo estimado.

                      -  Traballouse en equipo coordinando os procesos.

      e)  Valoración dos resultados dos servizos de estética

                      -  Identificáronse os aspectos que cumpre avaliar por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

                      -  Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

                      -  Formuláronse preguntas tipo que permiten detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola

atención persoal

                         recibida.

                      -  Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e o grao de satisfacción das persoas usuarias.

                      -  Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

                      -  Identificouse o proceso que cómpre seguir ante unha reclamación.

  No primeiro trimestre:

        1.    Realización de tratamentos seguindo o protocolo, empregando o material e cosméticos axeitados e cumprindo as normas de seguridade

e  hixiene establecidas e  adoptando unha posición anatómica correcta. Durante o trimestre

        2.    Realización dun  tratamento en 75 minutos, seguindo o protocolo, empregando o material e cosméticos axeitados e cumprindo as normas

de seguridade e  hixiene establecidas e  adoptando unha posición anatómica correcta. Ao final do trimestre

       3.    Exercicios de corrente galvánica para o seu uso nos tratamentos de hidratación facial .

       4.    Manexo de programas de anatomía para o seu estudio e aplicación á masaxe.

       5.    Drenaxe linfático facial
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       6.    Empaquetado de regalos para nadal. 4 paquetes

       7.   Protocolos das técnicas realizadas durante o curso. Estos protocolos serán incorporados ao traballo recopilatorio de final de curso.

       8.   Elaboración e manexo de fichas de cliente. Manexo de inventario e axenda

         *** CA que non sexan valorados neste trimestre por falta de tempo, pasarán ao segundo trimestre

                     No segundo trimestre:

         1.   Entrega e ou exposición  do traballo recopilatorio , realizado durante o curso, en carpeta física, documento dixital, e / ou ambos. Guión do

traballo entregado ao inicio do curso.

         2.  Protocolo integral para novia: preparación da pel, tratamentos hidratación facial e corporal, manicura e esmaltado/ decoración de unllas,

depilación, maquillaxe ,

               propostas sobre un posible peinado.Realizado en distintas clases. Protocolos escritos.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

    Aspectos a valorar:

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

  b) Exames teóricos, que suporá o 30% (a nota mínima nesta proba para realizar a media será dun 5). No caso en que non se realizen examenes

no trimestre a porcentaxe será repartido entre o   apartados a) e o d)

  c) Traballos e exposicións  en grupo realizados ao longo do curso, 10% da nota. No caso de non expor ningún traballo a porcentaxe será sumada

ao apartado d)

  d) Observación directa e rexistro de datos, 20 % da nota.

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

dun 5.

  Para ter en conta estos mínimos:

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

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

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

en cada caso.

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

actividades, e no caso das probas prácticas.

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

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

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

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

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

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

compañeira lle realizou o traballo.

 - A asistencia á clase será indispensable ante a dificultade de valorar ao alumno nas probas prácticas.

 - Os traballos ,exercicios serán entregados antes da data límite. No caso de non ser entregado en tempo e /ou formato solicitado será motivo de

suspenso do trimeste. Se esto sucede no terceiro  trimestre non se conservarán as notas anteriores e terá que presentarse as probas teórico

prácticas, no caso de ter dúas ou máis probas as non superadas, con todo o  módulo.

 - A non superación de calquera dos apartados  a), b), c), d),  implica a súa recuperación no seguinte trimestre . De ocurrir no  terceiro trimestre

deberá recuperar , no periodo de recuperación,as partes pendentes do módulo.

 - Durante as clases prácticas a profesora , se o considerase necesario, realizará vídeos e/ou fotografías con finalidade didáctica. Para tal fin,

asinaráse ( alumnas/os e profesora, un compromiso de confidencialidade ( non serán compartidas ditas imaxes ) e permiso de uso das imaxes na

aula co obxetivo de correxir e modificar os aspectos ergonómicos de cada alumno/a.

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

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

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

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

Realizarase unha proba de recuperación:

Proba escrita cunha duración de 1 hora e contará un 30 % da nota.

Proba práctica dos contidos mínimos expostos nas unidades descritas, sobre modelo, a duración será de 2 horas e contará un 70 % da nota.

Para aprobar é preciso acadar un 5 en cada exame.

Entrega dos traballos do curso que non fosen entregados durante o mesmo

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

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

se cumpriu a programación

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

A avaliacion da propia practica docente permitenos reflexionar sobre o que se fai e correxir erros.Terase en conta:
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Obxetivos e contidos.

Criterios de avaliación

Metodoloxía.

Aspectos transversais.

Criterios de selección de materiais curriculares e recursos didácticos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

previa, dificultades de aprendizaxe, etc.

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

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

o grupo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

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.

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

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

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

poidan impartir tódolos RA, na súa totalidade.

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

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

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

individuais, etc.).

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

mencionados anteriormente, ou si a situación o permite de modo presencia
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Sumando a este debo impartir do módulo de Hixiene  Facial e Corporal os:

RA 4 Aplica manobras de masaxe estética específica adaptando os parámetros ás características de cada zona e aos efectos pretendidos.Todos

os CA.

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  todos os CA.

RA6 Valora os resultados obtidos aplicando criterios de calidade. todos os CA

Do módulo de Maquillaxe:

RA4   Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido  ,os

-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.

RA 5 Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e

razoa o procedemento e a secuencia.

-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.

10.2) ACTITUD

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

propio material para a realización das prácticas.

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

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

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP 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 (*)

MP0635 Depilación mecánica e descoloración da peluxe 82020/2021 168140

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

Profesorado asignado ao módulo ÁNGELA FERRAL GIL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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 ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades

de cualificación do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección

profesional futura. O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos

xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha

serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe,

que lles han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.Os profesionais

que obteñan este título exercerán 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

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20
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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 Preparación do
espazo de traballo

9 10

2 Aplicación da análise
estética segundo os
protocolos
establecidos

15 15

3 Selección de
procedementos de
depilación e
descoloración

35 15

4 Executa técnicas de
depilación mecánica,
para o que selecciona
o procedemento

65 35

5  Executa técnicas de
descoloración da
peluxe utilizando os
produtos axeitados.

35 15

6 Parámetros que
definen a calidad nos
procesos de
depilación e
descoloración da
peluxe

9 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación do espazo de traballo 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o espazo de traballo aplicando normas establecidas de mantemento e hixiene de equipamentos de depilación, e xustifica o procedemento 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 Asociáronse os espazos básicos onde se vaian desenvolver as actividades con cada proceso

CA1.2 Relacionáronse os equipamentos e os utensilios coas técnicas de eliminación ou disimulación da peluxe

CA1.3 Estudáronse as medidas de protección e seguridade do persoal e das persoas usuarias

CA1.4 Valorouse a importancia da utilización de material dun só uso

CA1.5 Mantivéronse as instalacións en condicións óptimas de hixiene

CA1.6 Controlouse o funcionamento e o bo estado dos equipamentos e dos aparellos

CA1.7 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo

CA1.8 Sinalouse a importancia da hixiene postural e a ergonomía para previr lesións óseas, circulatorias e musculares

CA1.9 Aplicáronse as normas de control e almacenamento

CA1.10 Ordenouse e controlouse o almacén da área de depilación

CA1.11 Rexeitáronse materiais e produtos non axeitados, caducados ou en mal estado, e xestionouse convenientemente a súa eliminación

CA1.12 Aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización necesarios

CA1.13 Determináronse as medidas axeitadas para actuar en caso de riscos imprevistos

4.1.e) Contidos

Contidos

 A cabina de estética para procesos de depilación.

 Seguridade e hixiene nos procesos de depilación e descoloración da peluxe. Medidas de protección para o persoal e a clientela.

 Precaucións, conservación e mantemento de aparellos, equipamentos e cosméticos utilizados en depilación: limpeza e desinfección e/ou esterilización de materiais e equipamentos.

 Protocolos de actuación ante riscos inesperados.

 Hixiene postural e ergonomía.
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Contidos

 Prevención de accidentes e reaccións adversas.

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

N.º Título da UD Duración

2 Aplicación da análise estética segundo os protocolos establecidos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a análise estética aplicando os protocolos establecidos para o proceso de depilación e descoloración da peluxe 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 Utilizáronse as técnicas de comunicación na fase de toma de datos

CA2.2 Explicáronse as normas deontolóxicas que se deben cumprir para manter a confidencialidade da persoa usuaria

CA2.3 Describíronse as aptitudes fundamentais para o desenvolvemento das actividades de depilación e descoloración da peluxe

CA2.4 Definíronse as actitudes e os principios básicos que debe adoptar o persoal profesional de estética e beleza

CA2.5 Realizáronse medidas de atención á clientela

CA2.6 Avaliáronse as características do pelo e a peluxe

CA2.7 Determináronse alteracións do sistema piloso susceptibles destes tratamentos

CA2.8 Diferenciáronse alteracións cutáneas e vasculares con repercusión en depilación

CA2.9 Interpretrouse a demanda para corrixir alteracións estéticas causadas pola peluxe

CA2.10 Identificáronse reaccións adversas provocadas pola depilación e a descoloración da peluxe

CA2.11 Rexistráronse na ficha técnica os datos máis salientables para estes procesos, como a distribución e as características da peluxe

CA2.12 Detalláronse as indicacións e as contraindicacións destes tratamentos

CA2.13 Adoptáronse actitudes e calidades profesionais como pulcritude, destreza manual, gusto estético, amabilidade, responsabilidade, organización, rapidez de reflexos, etc

CA2.14 Identificáronse os tipos de cellas

CA2.15 Estableceuse a relación entre as cellas e o tipo de rostro

4.2.e) Contidos

Contidos

 Actitudes e aptitudes profesionais.

 0Alteracións de tipo vascular.

  Contraindicacións absolutas ou relativas na aplicación de tratamentos estéticos de depilación.

 Deontoloxía profesional.
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Contidos

 Preparación da clientela.

 Ficha de clientela.

 Tipos e distribución de pelo e localización zonal da peluxe superflua.

 Estudo das cellas e a súa corrección.

 Identificación das alteracións do órgano cutáneo con repercusión no proceso da depilación.

 Identificación das alteracións estéticas corporais causadas pola peluxe.

 Hipertricose e hirsutismo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Selección de procedementos de depilación e descoloración 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona procedementos de depilación e descoloración da peluxe, tendo en conta a relación entre as propiedades de cada técnica e as necesidades da
persoa usuaria SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definiuse a terminoloxía e as técnicas de depilación e epilación

CA3.2 Diferenciáronse os métodos de depilación polas súas características ou xeito de aplicación

CA3.3 Seleccionáronse os métodos segundo a zona corporal e as características da pel ou do pelo que se vaia tratar

CA3.4 Determinouse a utilización dos métodos de descoloración segundo características da pel e do pelo onde se vaia aplicar

CA3.5 Identificáronse as propiedades, o xeito de utilización e a presentación dos cosméticos depilatorios

CA3.6 Describíronse as técnicas actuais de depilación mecánica

CA3.7 Describíronse as técnicas de depilación utilizadas a través da historia

CA3.8 Describíronse os aparellos utilizados en depilación con cera quente, morna e fría, indicando as pautas para a súa correcta utilización e conservación

CA3.9 Clasificáronse os utensilios, os equipamentos e os aparellos para a depilación mecánica

CA3.10 Identificáronse os cosméticos de utilización anterior e posterior á depilación, as súas propiedades e a forma de aplicación

CA3.11 Describíronse as propiedades, a presentación e o xeito de aplicación dos retardadores do crecemento da peluxe

4.3.e) Contidos

Contidos

 Concepto de epilación e depilación.

 A depilación a través da historia.

 Tipos de técnicas depilatorias: químicas e físicas.

 Materiais, utensilios e equipamentos de depilación mecánica: fundidores e aplicadores de cera quente e morna.

 Criterios para a elección de técnicas depilatorias: zona, cantidade de peluxe, duración e estado da pel.

 Tipos de depilacións mecánicas actuais: ceras quentes de baixa temperatura, ceras dun só uso, bandas adhesivas, etc. Métodos de aplicación.

 Cosméticos utilizados antes da depilación mecánica e despois desta.

 Cosméticos inhibidores ou retardadores do crecemento da peluxe.

 Precaucións no uso de aparellos, equipamentos e cosméticos de depilación mecánica.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Executa técnicas de depilación mecánica, para o que selecciona o procedemento 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Executa técnicas de depilación mecánica, para o que selecciona o procedemento 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 Preparouse a zona de aplicación antes do tratamento

CA4.2 Adaptáronse os protocolos de depilación facial e corporal para cada zona, tendo en conta as súas características

CA4.3 Efectuouse a depilación con cera quente, para o que se comprobou que a súa temperatura e viscosidade sexan as axeitadas

CA4.4 Realizouse a depilación con cera morna utilizando bandas de papel ou tecido, e espátulas ou roletes

CA4.5 Efectuouse a depilación por avulsión con pinzas

CA4.6 Executouse o proceso no tempo establecido

CA4.7 Finalizouse o tratamento utilizando produtos posdepilación e manobras manuais

CA4.8 Valoráronse posibles efectos posteriores á depilación

4.4.e) Contidos

Contidos

 Depilación mecánica: operacións previas; técnicas e execucións en función da rexión anatómica; efectos e contraindicacións.

 Protocolos de actuación no proceso de depilación con cera quente, con cera morna e con pinzas.

 Procedementos específicos para zonas corporais e faciais.

 Uso de bandas, espátulas e utensilios en función do método.

 Efectos non desexados e control de riscos en depilación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5  Executa técnicas de descoloración da peluxe utilizando os produtos axeitados. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Executa técnicas de descoloración da peluxe utilizando os produtos axeitados 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 Realizouse a proba de sensibilidade cutánea previa ao proceso de descoloración

CA5.2 Valoráronse as indicacións e as contraindicacións do tratamento

CA5.3 Preparouse o persoal profesional e a clientela cos equipamentos de protección individual e colectiva

CA5.4 Determinouse a cor da peluxe

CA5.5 Preparouse a zona antes do tratamento

CA5.6 Seleccionouse o produto axeitado para a descoloración

CA5.7 Axustáronse as proporcións e as concentracións dos axentes oxidantes e alcalinizantes segundo a zona que se vaia descolorar

CA5.8 Controlouse o tempo axeitado para a reacción esperada

CA5.9 Explicouse o proceso químico polo que se produce a descoloración

CA5.10 Limpouse a zona de residuos descolorantes

CA5.11 Finalizouse o tratamento con cosmética protectora

4.5.e) Contidos

Contidos

 Color da peluxe.

 0Protocolo de actuación fronte a unha reacción adversa dos produtos descolorantes.

  Medidas de seguridade e hixiene na aplicación da descoloración de peluxe

  Medios específicos de protección do persoal e da clientela.

 Proba de sensibilidade.

 Cosméticos de uso previo e posterior á descoloración da peluxe.

 Criterios de selección e utilización dos produtos para a descoloración da peluxe, nas súas formas cosméticas.

 Fundamentos da descoloración.

 Toxicidade e control de riscos.
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Contidos

 Grao de descoloración do pelo.

 Protocolo de actuación na descoloración da peluxe.

 Contraindicacións do tratamento.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Parámetros que definen a calidad nos procesos de depilación e descoloración da peluxe 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Analiza os parámetros que definen a calidade nos procesos de depilación e descoloración da peluxe, controlando os aspectos que cumpra ter en conta na
valoración de resultados SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de depilación mecánica e descoloración da peluxe

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos

CA6.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento

CA6.4 Aplicáronse técnicas para identificar as fases do proceso onde se produciran desviacións sobre o resultado previsto

CA6.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión

CA6.6 Determinouse o mantemento posterior á depilación

CA6.7 Valorouse a calidade do servizo mediante preguntas que permitan coñecer o grao de satisfacción da clientela

CA6.8 Relacionáronse outras propostas de depilación avanzada

CA6.9 Coñecéronse outros tratamentos asociados á depilación

CA6.10 Elaborouse un expediente técnico de depilación e técnicas complementarias

4.6.e) Contidos

Contidos

 Control de calidade dos procesos de depilación mecánica e descoloración de peluxe.

 Factores de calidade destes procesos.

 Grao de satisfacción.

 Información doutros tratamentos asociados e proposta de depilación avanzada.

 Elaboración de expediente técnico de depilación e técnicas complementarias.

 Valoración dos resultados obtidos.

 Control e mellora de resultados.
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MÍNIMOS  EXIXIBLES

  A cabina de estética para procesos de depilación.

  Seguridade e hixiene nos procesos de depilación e descoloración da peluxe. Medidas de protección para o persoal e a clientela.

  Precaucións, conservación e mantemento de aparellos, equipamentos e cosméticos utilizados en depilación: limpeza e desinfección e/ou

esterilización de materiais e equipamentos.

  Protocolos de actuación ante riscos inesperados.

  Hixiene postural e ergonomía.

  Prevención de accidentes e reaccións adversas.

  Xestión de residuos.

  Actitudes e aptitudes profesionais.

  Deontoloxía profesional.

  Preparación da clientela.

  Ficha de clientela.

  Tipos e distribución de pelo e localización zonal da peluxe superflua.

  Estudo das cellas e a súa corrección.

  Identificación das alteracións do órgano cutáneo con repercusión no proceso da depilación.

  Identificación das alteracións estéticas corporais causadas pola peluxe.

  Hipertricose e hirsutismo.

  Alteracións de tipo vascular.

  Contraindicacións absolutas ou relativas na aplicación de tratamentos estéticos de depilación.

 Concepto de epilación e depilación.

  A depilación a través da historia.

  Tipos de técnicas depilatorias: químicas e físicas.

  Materiais, utensilios e equipamentos de depilación mecánica: fundidores e aplicadores de cera quente e morna.

  Criterios para a elección de técnicas depilatorias: zona, cantidade de peluxe, duración e estado da pel.

  Tipos de depilacións mecánicas actuais: ceras quentes de baixa temperatura, ceras dun só uso, bandas adhesivas, etc. Métodos de aplicación.

  Cosméticos utilizados antes da depilación mecánica e despois desta.

  Cosméticos inhibidores ou retardadores do crecemento da peluxe.

  Precaucións no uso de aparellos, equipamentos e cosméticos de depilación mecánica.

 Depilación mecánica: operacións previas; técnicas e execucións en función da rexión anatómica; efectos e contraindicacións.

  Protocolos de actuación no proceso de depilación con cera quente, con cera morna e con pinzas.

  Procedementos específicos para zonas corporais e faciais.

  Uso de bandas, espátulas e utensilios en función do método.

  Efectos non desexados e control de riscos en depilación.

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

  Proba de sensibilidade.

  Cosméticos de uso previo e posterior á descoloración da peluxe.

  Criterios de selección e utilización dos produtos para a descoloración da peluxe, nas súas formas cosméticas.

  Fundamentos da descoloración.

  Toxicidade e control de riscos.

  Grao de descoloración do pelo.

  Protocolo de actuación na descoloración da peluxe.

  Contraindicacións do tratamento.

  Protocolo de actuación fronte a unha reacción adversa dos produtos descolorantes.

  Medidas de seguridade e hixiene na aplicación da descoloración de peluxe

  Medios específicos de protección do persoal e da clientela.

 Control de calidade dos procesos de depilación mecánica e descoloración de peluxe.

  Factores de calidade destes procesos.

  Grao de satisfacción.

  Información doutros tratamentos asociados e proposta de depilación avanzada.

  Elaboración de expediente técnico de depilación e técnicas complementarias.

  Valoración dos resultados obtidos.

  Control e mellora de resultados.

.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para acadar una cualificación positiva deberán obter un 5 en cada un dos instrumentos de avaliación

 Aspectos a valorar:

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

práctico  da nota final )a nota

    mínima nestas probas para realizar a media co teórico será dun 5).

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

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

teóricos, a resolución de problemas, ou ambos a vez. O valor de cada pregunta estará indicado no mesmo exame, sumando sempre un total de 10

puntos.

Todo o alumnado formará parte dos modelos sobre os que se traballarán os protocolos; agás os que teñan alguna patoloxía que o impida

(xustificarase presentando  un informe do médico especialista que contraindique ditas técnicas) que deberán traer modelo propio sempre que o

espazo da aula- taller o permita . En ningún caso deberán entorpecer o desenvolvemento normal das actividades propostas polo profesor nin crear

coa súa actitude un clima de  hostilidade entre os compañeiros.

As faltas de asistencia xustificadas do alumno, non o eximirán da obriga  de ter actualizados os contidos impartidos ata a data.

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

1-O alumnado deberá presentarse as probas escritas e prácticas co seu material persoal necesario, indumentaria axeitada (incluido EPIS)  e 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.

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

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

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

terase en conta para a calificación, agás nos casos en que  esté debidamente xustificado a valoración da profesora.

4-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.

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

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

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

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

do centro.

5-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.

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

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

final de módulos correspondente.

7-Si se detecta que un alumno/a está copiando durante a realización dun exáme, automáticamente se lle retirará o exáme e a nota do mesmo será

un 0.

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

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

O.F. do centro.

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

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

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

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

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

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

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

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

EPIS) e os modelos que considere oportunos para realizar as tarefas propostas polo profesor e que son as propias do módulo. Para facer a media

con todos os criterios da avaliacion minimos exixibles, o alumno tera que acadar como mínimo a metade da nota máxima establecida (5)en cada

un deles. 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.
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No período de recuparación faranse as seguintes actividades:

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

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

- Realización de protocolos e traballos prácticos en modelos 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

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 , 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

Aplicarase este procedemento cando o/a alumno/a:

-Teña perdido o dereito á avaliación continua.

-Non colaborara de xeito activo no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

-Non rematara en prazo os traballos

-Non lle fosen aplicables ou non superase as actividades de recuperación propostas no módulo.

Neste caso o/a alumno/a terá que realizar para unhas probas consistentes nun dobre exame teórico e práctico (traerá modelos que permitan

realizar os traballos que se poidan solicitar relativos aos mínimos esixibles programados)

A) Haberá unha proba teórica de 2 sesións de duración máxima. O alumno terá que respostar preguntas relativas aos mínimos esixibles

desenvoltos durante o curso. Tamén se lle pode solicitar algún traballo que debe entregar no tempo indicado.

B) Haberá unha proba práctica de tres  sesións de duración máxima. O alumno terá que demostrar mediante unha ou varias probas prácticas sobre

modelos os mínimos esixibles desenvoltos durante o curso.
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SERA NECESARIO QUE O ALUMNO APORTE OS MODELOS QUE CONSIDERE OPOIRTUNOS

Para estas probas terase en conta o Informe Individualizado.

Estas probas realizaranse coincidindo co remate do curso e terán a amplitude suficiente para garantir que o/a alumno/a alcanza os mínimos

esixibles tal e como se indica no apartado Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación polo que, dada a

complexidade que supón a súa realización pero tendo a consideración dun único Exame Final Extraordinario, que deberá ser avaliado

positivamente en todas e cada unha das súas partes para acadar a avaliación positiva

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

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

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

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

Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua

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

o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde ao

es-tablecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas

consonte o anterior nun determi¬nado módulo superen o 6 % respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación

continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen

a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. En caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua,

na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos

as correspondentes actividades de recuperación ás que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do

segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario

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

Todolos meses realizarase un informe das actividades desenvolvidas da programación docente expoñendo as dificultades atopadas e se é o caso

os motivos polos que no se cumpriu a programación.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso, na data establecida ó efecto polo equipo directivo, o equipo docente celebrará unha xuntanza de avaliación inicial para

coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as

características xerais do grupo. En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con

aspectos de flexibilización modular na duración das ensinanzas.

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

Si o alumno non responde os obxectivos propoñerase se é o caso una flexibilización na programación sempre que os métodos pedagóxicos

adoptados non interfiran no normal desenvolvemento do grupo.

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

estas poden ser:

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

deberá secuencialo

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

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

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

- Adaptar medios as necesidades do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores

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

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

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

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

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

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

traballo.

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

criterios de argumentación claros e precisos.

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

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

Trataranse os seguintes temas transversais:

- Educación para a paz

- Educación moral e cívica

- Educación para a salud

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

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

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

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

Visitas concertadas a museos e exposicións.

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

Aquelas que se acorden no departamento.

10.Outros apartados

10.1) Traballos a realizar

Os alumnos terán que desenvolver na aula taller as actividades correspondentes ao módulo. Si por algún motivo non puideran realizalas tería que

aportar certificado médico no que alegue os motivos que llo impidan.

10.2) Numero de alumnos

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

DESTA PROGRAMACIÓN

10.3) COVID 19

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

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

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

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

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

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

Sumado a esto , debo impartir o RA3 do tercer trimestre do curso 2019/20  correspondente o Ciclo Medio de Estética e Beleza e concretamente o

CA3.3 , dificultando aínda máis o  desenvolvemento da programación o 100%
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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 (*)

MP0645 Empresa e iniciativa emprendedora 32020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ FRAGA SURRIBAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

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

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

asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

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

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

da vida persoal.

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

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

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

pequena empresa ou emprender un traballo.

E contribúe a alcanzar as seguintes competencias do ciclo formativo:

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

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

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

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

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

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

Iniciativa
emprendedora

6 10

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

Creación e posta en
marcha dunha
empresa

12 20

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

A empresa e o seu
contorno

8 15

4 Estudo da organización dos recursos materiais e persoais da empresa, das estratexias de marketing e
plasmación nun proxecto empresarial.

Planificación e
organización dunha
empresa

12 20

5 Análise da viabilidade económica e financeira dunha empresa, e concreción nun plan de empresa.Xestión financeira 15 20

6 Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa actividade da empresa.Xestión administrativa
e fiscal da empresa

10 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciativa emprendedora 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

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

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

 Actuación das persoas emprendedoras no sector da imaxe persoal.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

2 Creación e posta en marcha dunha empresa 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

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

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

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

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de estética e beleza.

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

N.º Título da UD Duración

3 A empresa e o seu contorno 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    CA2.12.1 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a responsabilidade social

4.3.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

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

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de estética e beleza: clientela, provedores/as, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

 Localización da empresa.

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

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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Contidos

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

   Plan de empresa : a idea de negocio, a localización, a responsabilidade social
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Planificación e organización dunha empresa 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

    CA2.11.1 Analizáronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia
dentro do sistema empresarial

    CA2.11.2 Calculouse a xestión de stocks e aprovisionamento.

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

    CA2.12.2 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios e o plan de márketing

4.4.e) Contidos

Contidos

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

   Organización dos recursos dispoñibles mediante o cálculo de xestión de almacenamento.

   Actividades e  procesos básicos que se realizan nunha empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial

   Cálculo de xestión de stocks e costes de almacenamento.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

   Plan de empresa:  organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios e o plan de márketing
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión financeira 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA4.1.1 Analizouse o concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

   CA4.1.2 Calculáronse balances e contas anuais.

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

   CA4.2.1 Analizáronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio fiananceira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

   CA4.2.2 Calculáronse  o equilibrio da estrutura finaceira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

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

 CA4.6 Analizáronse as necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de fabricación mecánica.

   CA4.6.1 Analizáronse as necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha emapresa no sector de imaxe persoal.

   CA4.6.2 Cálculo das necesidades de investimento e das fontes de financiaamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

4.5.e) Contidos

Contidos

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Xestión administrativa e fiscal da empresa 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

   CA4.4.1 Valorouse a importancia da elaboración eficiente da documentación administrativo-financeira.

   CA4.4.2 Elaborouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable ( notas de peddo, albarás , facturas recibos ,  cheques,
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de peiteado e cosmética capilar, e describírosne os circuítos que recorre esa documentación na
empresa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

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

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Os criterios de avaliación indicados como mínimos en cada unidade didáctica

No proceso de avaliación contínua o módulo divídese en 2 avaliacións (primeiro e segundo trimestre). Durante as mesmas levaranse a cabo unha

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliacíón do alumnado farase en función dos seguintes apartados:

Apartado A) 70%: Probas escritas, teóricas, prácticas ou teórico-prácticas: consistirá na realización dunha ou varias probas individuais por

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

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

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

poderá variar dunha proba a outra.

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

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

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

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

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

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

        Apartado B) 30% : Plan de empresa. Cada alumno será avaliado polo seu traballo e dedicación diarios, tanto individual como en grupo,

valorándose non só os coñecementos que vai adquirindo senon tamén a realización das tarefas e traballos propostos, así como a entrega puntual

dos mesmos.

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

 - O emprego correcto dunha terminoloxía específica.

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

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

mesmo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Estarán baseados en esquemas e gráficos e non copias textuais de libros de texto ou outros documentos (ej. páxinas Web...) O plaxio, copias e

reproducións de calquera indole non serán puntuadas, teñen que ser orixinais. O plaxio penalizase coa non corrección, sendo a nota dese

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

avaliación continua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respetando as porcentaxes asignada a cada unidade. Esa ponderación aparece reflictida nesta programación.

Non está permitido o uso de teléfonos móviles, smartwatch, auriculares bluetooth ou outro tipo de medios electrónicos durante o desenrolo da

proba escrita. No caso de non facer caso ás instruccións do profesor aínda que non sexan usados a puntuación será dun 1.

Ao longo de todo o curso, non se realizará ningún tipo de proba para poder subir a nota.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dúas partes: a primeira parte con preguntas teóricas; e unha segunda parte con casos e supostos prácticos.

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.

- Será preciso acadar un cinco para superar esta parte do exame.

- A nota estará comprendida entre 0 e 10.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

FORMATO:

A parte práctica consistirá na resolución de 6 casos prácticos  e estará composta por dúas partes:

- Parte A: Contabilidade e Documentación Administrativa.

- Parte B: Análise de Custos, Financiamento e Fiscalidade.

PUNTUACIÓN E VALORACIÓN:

- A nota estará comprendida entre 0 e 10.

- Para acadar un aprobado nesta segunda proba será necesario ter un mínimo de 5 puntos.

- En cada unha das partes A e B haberá que obter unha puntuación mínima de 2 puntos, sendo a nota máxima de 5 en cada parte.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun plan de empresa, 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 Plan de empresa para acadar o aprobado do Módulo.

Os criterios de calificación para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua serán:

A proba escrita terá un peso do 50% sobre a nota final.

O Plan de empresa terá un peso do 50% sobre a nota final.

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

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

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

resulta lóxico que o documento base deste proceso resulte avaliado.

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

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.
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Farase o seguemento da programación na aplicación informática.

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

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

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

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.

Ademais, o alumnado responderá de forma anónima en cada trimestre un cuestionario sobre a práctica docente da profesora deste módulo.

A profesora fará un seguimento da implementación da programación no seu caderno de aula.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso o alumnado realizou un curriculum e unha entrevista de traballo para apreciar o nivel de  experiencia e coñecemento que

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

aprendizaxe.

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

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

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

Na programación están previstas actividades de diversos grados de aplicación e integración, ademáis de actividades de ampliación e investigación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

- o fomento do espíritu emprendedor.

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

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

Trataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

- Educación para a paz.

- Educación para a saúde

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Este ano non se plantexan nun primeiro momento, debido á situación actual Covid-19
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10.Outros apartados

10.1) RESULTADOS DE APRENDIZAXE NON ACADADOS O CURSO PASADO

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

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

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

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

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

covid-19.¿

Para dar cumprimento establécese o seguinte:

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

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

a capacidade de traballo en equipo dos membros do grupo.

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

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

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

10.2) SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS POR COVID NESTE CURSO ESCOLAR

No caso de suspensión de clases o alumnado empregaraá 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 (*)

MP0643 Márketing e venda en imaxe persoal 42020/2021 8470

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LOURDES DEL RÍO BALADO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

usuaria.

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

saudables.

c) Identificar operacións de venda e técnicas publicitarias e de merchandising, valorando as características e as demandas do mercado, para

promover e vender produtos e servizos de imaxe persoal.

d) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

e) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

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

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

h)Promover e vender produtos e servizos no ámbito dunha empresa de imaxe persoal.

i)Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e

autonomía.

j)Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.
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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 dos produtos e servizos en empresas de imaxe persoalProdutos e servizos na
empresa de imaxe
persoal, aplicanción
de técnicas de
márketing.

12 14

2 Determinación das necesidades da clientela e análise da motivación de compra de produtos e servizos de
imaxe persoal

Necesidades da
clientela, motivacións
de compra de
produtos e servizos de
imaxe persoal

12 14

3 Análise das ferramentas das técnicas de comunicación para establecer as pautas de atención a clientelaPautas de atención á
clientela, técnicas e
ferramentas de
comunicación.

12 15

4 Coñecemento e utilización das técnicas de promoción e publicidadeTécnicas de
promoción e
publicidade.

12 14

5 Análise dos instrumentos específicos e adecuados a imaxe para ser aplicados nas técnicas do merchandising
promocional

Técnicas de
merchandising
promocional,
instrumentos
específicos e
adecuándoos á imaxe
da empresa.

12 14

6 Coñecer as fases e as técnicas de venda para realizar demostracións de venda de servicios e productos de
imaxe persoal

Venda de servizos e
produtos de imaxe
persoal, etapas e
utilización das
técnicas específicas.

12 15

7 Análise das técnicas de avaliación dos servizos e das técnicas de resolución de conflictosCalidade do servizo,
reclamacións, queixas
e resolución de
conflitos.

12 14
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Produtos e servizos na empresa de imaxe persoal, aplicanción de técnicas de márketing. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing. 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 Caracterizouse o márketing no ámbito da imaxe persoal.

CA1.2 Identificáronse os tipos de márketing.

CA1.3 Determináronse os elementos do márketing mix que pode utilizar a empresa.

CA1.4 Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo.

CA1.5 Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal.

CA1.6 Analizouse a importancia do prezo como ferramenta do márketing mix.

CA1.7 Recoñecéronse os tipos de canles de distribución (por xunto e polo miúdo) relacionados coa imaxe persoal.

CA1.8 Valoráronse as franquías de peiteado e estética como un tipo de distribución con posibilidades de autoemprego.

CA1.9 Identificáronse os elementos da servución.

CA1.10 Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing.

CA1.11 Definíronse as fases do plan de márketing.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Definición e conceptos básicos de márketing.

 Márketing nas empresas de imaxe persoal. Tipos de márketing.

 Márketing mix: características e elementos.

 Produtos e servizos en imaxe persoal: características.

 Servución.

 Creación de servizos de imaxe persoal. Factores que interveñen: profesionais, infraestruturas, materiais e clientes.

 Plan de márketing: fases.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Necesidades da clientela, motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a clientela como elemento máis importante nas empresas de imaxe persoal.

CA2.2 Estableceuse a clasificación da clientela segundo a súa tipoloxía, o seu carácter e o seu papel.

CA2.3 Analizáronse as variables que inflúen no consumo da clientela de imaxe persoal.

CA2.4 Identificáronse as motivacións de compra da clientela.

CA2.5 Establecéronse as fases do proceso de compra.

CA2.6 Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow.

CA2.7 Definíronse criterios de calidade na prestación de servizos de imaxe persoal.

CA2.8 Valorouse a importancia de conseguir a satisfacción da clientela como parte do proceso da venda.

CA2.9 Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Importancia da clientela nas empresas de imaxe persoal.

 0Fidelización da clientela.

 Concepto e identificación da clientela: clientela interna e externa.

 Clasificación da clientela: tipolóxica, segundo o carácter, segundo o papel, etc.

 Necesidades, demandas e gustos da clientela.

 Variables que inflúen no consumo da clientela.

 Motivación, frustración e mecanismos de defensa. Teoría de Maslow.

 Proceso de decisión de compra.

 Calidade na prestación do servizo.

 Importancia da satisfacción da clientela.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Pautas de atención á clientela, técnicas e ferramentas de comunicación. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas. 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 Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida.

CA3.2 Identificáronse os elementos, as etapas, as barreiras e os obxectivos da comunicación.

CA3.3 Identificáronse os instrumentos que utilizan as empresas de imaxe persoal na comunicación interna e externa.

CA3.4 Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias.

CA3.5 Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial.

CA3.6 Identificáronse as fases da comunicación telefónica.

CA3.7 Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas, etc.).

CA3.8 Valorouse a importancia da comunicación xestual nas relacións comerciais.

CA3.9 Realizáronse demostracións de produtos e servizos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Protocolo de atención á clientela en cada fase do proceso.

 Etapas e elementos do proceso de comunicación.

 Obxectivos da comunicación. Tipos de comunicación nunha empresa de imaxe persoal.

 Comunicación verbal oral: técnicas de comunicación interpersoal ou colectiva; barreiras da comunicación; organización de charlas; comunicación telefónica.

 Comunicación verbal escrita: normas de comunicación e expresión escrita; instrumentos de comunicación escrita empregados nas empresas de imaxe persoal (cartas, folletos, documentos
internos, tarxetas, etc.).
 Comunicación xestual.

 Presentación e demostración dun produto ou servizo: pautas de realización.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas de promoción e publicidade. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os obxectivos da publicidade.

CA4.2 Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria.

CA4.3 Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector.

CA4.4 Relacionáronse os instrumentos da promoción cos obxectivos e os efectos.

CA4.5 Establecéronse as fases dunha campaña de promoción

CA4.6 Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Publicidade: concepto e obxectivos. Campaña publicitaria: fases. Mensaxe e medios publicitarios. Elementos que conforman a publicidade como técnica de venda.

 Promoción de vendas: concepto e clasificación. Principais obxectivos e efectos que perseguen as promocións. Instrumentos promocionais utilizados no sector.

 Campaña promocional: fases e deseño en imaxe persoal.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Técnicas de merchandising promocional, instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa. 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 Establecéronse os obxectivos do merchandising.

CA5.2 Clasificáronse os tipos de compras segundo o comportamento da clientela.

CA5.3 Especificáronse os elementos do merchandising.

CA5.4 Relacionáronse os efectos da ambientación visual, sonora e olfactiva co proceso de venda.

CA5.5 Estableceuse a distribución dos espazos e os produtos nos puntos de venda.

CA5.6 Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda.

CA5.7 Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas.

CA5.8 Aplicáronse e combináronse os elementos do merchandising.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto de merchandising. Merchandising básico e promocional. O merchandising no centro de beleza.

 Tipos de compras: compras previstas e por impulso.

 Elementos do merchadising: ambientación xeral, puntos de venda, elementos exteriores do establecemento e escaparates. Publicidade no lugar de venda (PLV): carteis e expositores.
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Venda de servizos e produtos de imaxe persoal, etapas e utilización das técnicas específicas. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as calidades, as actitudes, as aptitudes e as habilidades que debe reunir o persoal asesor de vendas nas relacións comerciais.

CA6.2 Establecéronse as técnicas de asertividade utilizadas nas relacións comerciais.

CA6.3 Aplicáronse técnicas de asertividade e habilidades sociais.

CA6.4 Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación.

CA6.5 Establecéronse as fases e as técnicas de venda.

CA6.6 Estableceuse a argumentación comercial como fórmula de recomendación á clientela.

CA6.7 Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda.

CA6.8 Identificáronse os sinais de pechamento da venda.

CA6.9 Establecéronse estratexias para o pechamento dunha venda.

CA6.10 Identificouse e expúxose a información que se lle debe achegar á clientela para a asesorar sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal.

CA6.11 Aplicáronse técnicas de asesoramento sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal.

CA6.12 Establecéronse os procedementos para o seguimento posvenda nos procesos comerciais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características do persoal asesor de vendas en imaxe persoal: asertividade e empatía; imaxe persoal e profesional.

 Fases e técnicas de venda. Argumentación comercial. Obxeccións: clasificación e tratamento. Pechamento da venda: sinais, técnicas e tipos. Venda cruzada.

 Asesoramento profesional na venda de cosméticos e servizos imaxe persoal. Fichas de apoio técnico á venda de cosméticos.

 Servizo de asistencia posvenda. Seguimento comercial ou posvenda: documentación de seguimento. Procedementos posvenda utilizados. Análise da información: informes comerciais.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Calidade do servizo, reclamacións, queixas e resolución de conflitos. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos. 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 Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela.

CA7.2 Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións.

CA7.3 Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións.

CA7.4 Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables.

CA7.5 Comprobouse que se dispoña dos formularios oficiais de reclamación e que se informara a clientela da súa dispoñibilidade.

CA7.6 Trasladouse a información sobre a reclamación segundo a orde xerárquica preestablecida.

CA7.7 Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a calidade do servizo prestado e
aumentar a fidelización.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Valoración da clientela da atención recibida. Cuestionarios de satisfacción.

 Procedementos para a resolución de queixas e reclamacións.

 Elementos dunha queixa ou reclamación.

 Formularios oficiais de reclamación ou queixas.

 Procedemento de recollida das reclamacións.

 Documentos necesarios ou probas nunha reclamación.

 Fases da resolución de queixas e reclamacións.
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PROFESIONAIS

Os MÍNIMOS EXIXIBLES son os enumerados nos contidos básicos relacionados cos criterios de avaliación e resultados de aprendizaxe do

módulo.

Para aprobar o módulo será necesario que o estudante teña superados todos os RA, xa que é o que se espera que o/a alumno/alumna sexa capaz

de facer ó final do módulo por medio da adquisición de coñecementos, destrezas, habilidades e competencias.

AVALIADOS a través da valoración positiva de todos os CA en base os BC expostos no currículo e programación do módulo.

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

1. 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.

2. 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, e as probas escritas ou prácticas elaboradas pola profesora  segundo os criterios de avaliación relacionados

cos contidos básicos para a adquisición dos resultados de aprendizaxe, os obxectivos do módulo e a súa importancia no desempeño da actividade

profesional no ámbito laboral.

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

probas escritas, teóricas ou prácticas, confeccionadas pola profesora, si as considera necesarias.

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 e en grupo, do interese, das intervencións na clase, da iniciativa, da autonomía, da responsabilidade, da

creatividade, da resolución de exercicios ou actividades,...

As probas escritas constarán de varias ítems e a súa valoración farase en conxunto por considerar que todos os coñecementos están

interrelacionados e esixirase uns coñecementos mínimos (BC) en todos eles non podendo quedar ningunha parte sen contestar. Deberá superar

positivamente todos os CA correspondentes a cada RA,  demostrando o  estudante que é capaz de facer, comprender y/o sexa capaz de

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaxe o seu dominio. De non acadar positivamente todos os CA a nota máxima será 4.

A cualificación, por avaliación ou final, é de 1 a 10, procedente da valoración do nivel de suficiencia adquirida polo alumno/alumna por medio de

diferentes recursos e procedementos.

O baremo das diferentes actividades será:

1.  Probas escritas (teóricos e prácticos): 75%.

2. Traballo individual diario + actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio): 15 %.

3. Traballos monográficos e exposicións, participación en actividades extraescolares ou complementarias: 10 %.

Para poder obter a nota, por avaliación ou final, a partir das valoracións obtidas en cada apartado de valoración, a cualificación do alumno/alumna

ha de ser positiva en cada un deles, xa que deberan estar superados todos os CA correspondentes os RA segundo o período da programación en

que se atope, de non ter superados os CA considerase que o alumno/alumna non adquiriu o RA correspondente, polo que a cualificación será

negativa, e a terá que recuperar.

As actividades diarias (caderno de clase) son obrigatorias, non acadando una avaliación positiva se non se realizan habitualmente ó solicitalo, así

como calquera outro tipo de actividade ou traballo programado pola profesora.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As actividades extraescolares ou complementarias serán obrigatorias para acadar os resultados de aprendizaxe e a avaliación positiva.

O nivel mínimo que se considera suficiente para obter a avaliación positiva do módulo virá dado por:

1. Probas escritas (teóricas e prácticas):

-  Coñecementos de conceptos, técnicas e procesos.

- Capacidade de análise, compresión,  interpretación e aplicación da información a casos concretos relacionados co módulo e a práctica

profesional.

-Capacidade de razoamento , creatividade, concreción, utilidade e relevancia na práctica profesional.

- Respostas claras, concisas e adecuadas.

- Adecuación do contido do módulo a práctica profesional.

- Aportacións de interese, orixinalidades, singularidades, etc., relacionadas co módulo e a práctica profesional.

- Orde e presentación (letra clara, lexible, deixando márxenes axeitados).

- Bolígrafo negro ou azul, en ningún caso será de tinta indeleble.

-Non se permitirá o uso de ningún tipo de corrector (tipex,...)

* A cualificación total obtida nos cuestionarios e probas (teóricos e prácticos) nunca poderá ser inferior a 5 puntos:

a. Nas probas ordinarias o alumnado deberá superar positivamente os CA correspondentes a materia de que se trate nese período da

programación, acadando un mínimo do 40% da puntuación de cada CA (tendo en conta os BC), e poderá ser compensable con puntuación

superior en outras probas no mesmo período.

b. Nas probas de recuperación e extraordinarias, o alumnado deberá superar positivamente os CA correspondentes a materia de que se trate nese

período da programación, acadando un mínimo do 50% da puntuación de cada CA (tendo en conta os BC).

- Para facer media nas notas será necesario alcanzar unha nota mínima do 50% en cada CA, de son ser acadada, esa nota, a nota máxima da

proba será de 4, e a proba non se considera superada.

- De haber acadado as notas mínimas, a nota da proba será a media aritmética da nota acadadas nos CA, e a proba está superada.

- No caso de probas ordinarias poderase facer media entre elas (compensar probas)  sempre que a  nota sexa maior o igual a 4, e a nota media

dea un valor maior o igual a 5.

- No caso de probas extraordinarias para facer media  é necesario que todas as notas teñan un valor maior ou igual a 5.

2. Traballo individual diario + actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio):

a. Grao de coñecementos dos conceptos, técnicas e procesos.

b. Regularidade na realización de tarefas teórico/prácticas: compresión, concreción e utilidade e relevancia na práctica profesional.

c. Capacidade de razoamento, creatividade, iniciativa e autonomía.

d. Participación e contribucións de interese na materia que se trate en cada momento.

e. Atención, orde, seguir a secuenciación nos traballos, seguridade e hixiene.

f. Respecto polo medio ambiente.

g. Comportamento correcto, responsable, adaptación as normas, tolerancia cos demais, participación en traballos en grupo.

3. Traballos monográficos e exposicións, participación en actividades extraescolares ou complementarias:

- Traballos monográficos e exposicións:

 a. Presentación, orde no contido, coñecementos e a súa relevancia cara a formación no módulo, e a utilidade práctica profesional.

b. Destrezas na procura da información relacionada co título do traballo, módulo e práctica profesional.

c. Análise e compresión da información en imáxenes, gráficos, textos, lexislación, normas, protocolos, etc., a súa interpretación e aplicación a

casos concretos relacionados co módulo e a práctica profesional.

d. Iniciativa,  creatividad, aportacións de interese relacionadas co módulo.

e. Participación en traballos en grupo.

- Participación en actividades extraescolares ou complementarias:

a. Imaxe persoal adecuada a actividade.

b. Saber estar.

c. Respecto as persoas que poidan participar no desenvolvemento da actividade.
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d. Respecto polo medio no que se desenvolva a actividade.

e. Rigoroso cumprimento das normas establecidas en cada actividade concreta.

+ Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación o alumno/alumna deberá haber superado: Probas escritas, Traballo individual diario +

actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio) e Traballos monográficos e exposicións, participación en

actividades extraescolares ou complementarias, que corresponda o desenvolvemento da programación realizada en cada avaliación.

+ De non ter perdido máis do 10% das sesións de clase ao longo do curso, o alumnado que non superen algunha avaliación realizarán unha proba

escrita de recuperación ó remate de cada avaliación, e entregará as actividades, traballos, que non teña superados.

+ De non ter perdido máis do 10% das sesións de clase ao longo do curso e de non acadar una avaliación positiva nalgunha das avaliacións

deberán realizar unha proba (exame teórico e práctico) de toda a materia na proba final de xuño, e presentará todas as actividades e traballos

realizados o longo do curso, tendo en conta que para superala deberán acadar todos os resultados de aprendizaxe en función dos  criterios de

avaliación e dos contidos básicos.

+ Para o cálculo da nota de avaliación final do módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teranse en conta as seguintes

situacións:

a) Todas as avaliacións aprobadas. Neste caso realizarase a media aritmética de todas as avaliacións.

b) Algunha avaliación suspensa (o que implica algún RA non superado). Nestes caso a avaliación do módulo considerarase negativa, e dicir

SUSPENSA, polo tanto a nota do boletín correspondente será inferior o 5 (dita nota non será calculada como a media aritmética de todas as

avaliacións, o alumno/alumna non adquiriu algún RA). O alumnado que se atope ante esta situación deberá realizar as actividades de recuperación

propostas e examinarse da materia na proba final de xuño tendo en conta que para superar o módulo deberá acadar todos os RA, dacordo cos CA

e CB do mesmo.

+ De non superar a proba final suspenderá a totalidade do módulo, xa que a súa compresión e emprego na práctica profesional non se poden

considerar os RA individualizados, senón como un todo, conxunto de todos os RA, o alumno/alumna non adquiriu os coñecementos,destrezas

habilidades e competencias relacionadas co módulo.

* A nota de avaliación será de 1 a 10, de resultar con cifras decimais terase en conta: si a cifra decimal está entre ,1 e ,5 redondearase a baixa, e si

está entre ,6 e ,9 redondearase a alta.

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

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

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

APRENDIZAXE (RA), COÑECEMENTOS, DESTREZAS, HABILIDADES E COMPETENCIAS  RELACIONADAS CO MÓDULO, QUE LLE

PERMITAN DESENVOLVER A PRÁCTICA PROFESIONAL.

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

1. Planificarase as ACTIVIDADES de RECUPERACIÓN e expresamente aquelas que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado,

equivalentes as realizadas o longo do curso:

- Realización de traballos sobre conceptos básicos de márketing.

- Cadros sinópticos para a clasificación das actividades do márketing.

- Esquemas-resumes sobre ferramentas das actividades do márketing.

- Análise por medio de traballos dos efectos do márketing nas empresas de imaxe persoal dando os criterios que permitan avaliar os resultados

obtidos.

- Elaboración dun traballo onde se analicen os instrumentos utilizados nas actividades intrgradas no márketing, e se identifiquen os aspectos máis

significativos, así mesmo identifique a ventaxas e os inconvintes  na aplicación ou non aplicación das técnicas de márketing.

- Realizacións de esquemas se estableza pautas para a correctoa aplicación dos procesos das técnicas de márketing.
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- Realizacións de esquemas para a análise das técnicas de venda de productos e servizos en imaxe persoal.

2. Realizaranse exames teóricos/prácticos orais e/o escritos sobre a totalidade dos contidos do módulo de igual xeito que os previstos para o curso.

a. Avaliarase atendendo os criterios de avaliación de cada Unidade Didáctica, sendo a nota final a media ponderada dos exames e dos traballos e

actividades pedidas (70% exames e 30% traballos/actividades) sempre e cando nas notas de cada proba se obteña como mínimo 5 puntos sobre

10; Na proba escrita será preciso contestar a todos os apartados e preguntas de cada apartado, e sendo necesario sacar unha media de aprobado

en cada unha das preguntas ou apartados de 5 sobre 10 en cada una.

b. As datas de entrega de traballos ou actividades, e as dos exames serán inamovibles. Non se farán exames fora da data sinalada con antelación.

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 nun determinado módulo é superior ao 10 % respecto da súa duración total, con independencia

de que estas faltas sexan ou non xustificadas, implicará a PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (Orde 12 de xullo de 2011), e este

alumnado poderá asistir a clases como oíntes, sempre que teñan un comportamento axeitado que non impida o desenvolvemento normal do

módulo.

Avaliarase a través da valoración positiva de todos os CA en base os BC expostos no currículo e programación do módulo.

O procedemento de avaliación consistirá en:

1) Proba final que recolla todos os criterios de avaliación de cada unha das unidades, polo que será preciso que o alumno ou alumna responda a

todos os apartados e todas as preguntas de cada apartado, sendo  esixibles todos os contidos básico e demostrar a adquisición  dos resultados de

aprendizaxe,  polo que será necesario adquirir, a lo menos,  en cada unha delas (preguntas e apartados) un 50% da súa puntuación. De non

acadar, esas puntuacións mínimas, a nota final da proba no será superior a 4.

2) Non se repetirá a proba fora das datas previstas.

3) As datas da proba son inamovibles.

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

1. As actividades a realizar en cada unidade didáctica serán ao nivel do alumnado en xeral, e de cada alumno/a en particular, en función do nivel

de coñecementos previos xerais e expecíficos relacionados co módulo, a capacidade de aprendizaxe xeral do grupo e particular de cada alumno/a

e os resultados que se vaian obtendo o longo do curso.

2. As actividades propostas serán acordes cas características do alumnado como grupo ou individualmente, sempre respetando alcanzar os

resultados de aprendizaxe recollidos no módulo.

3. O remate de cada unidade didáctica avaliarase si se cumpriron os obxetivos da mesma: aprendizaxe do alumnado, tempo necesario para o seu

desenvolvemento, material empregado,....

4. De forma regular cubrirase o seguimento da programación da aplicación da Consellería.

5. De ter algunha incidencia destacable levarase a reunión de departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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1.Observación directa do alumnado (integración, interese, destezas....)

2. Encuesta ao alumnado ca finalicade de coñecer:

-O nivel académico.

-Coñecementos relacionados co módulo/estética.

-Espectativas futuras o remate do ciclo.

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

Empregar distintos métodos de ensino para traballar a dimensión do saber, do saber facer e do saber estar e comportarse na materia. Actividade

exixente: formular actividades cun progresivo nivel de dificultade e calidade. Motivación: espertar o interese e gusto polas tarefas realizadas.

Autonomía: dáse por suposto a capacidade de traballo independente. Non substitución: non substituír ó alumno/a facendo o que eles poden facer /

dicir / decidir. Individualización: atención persoal ó alumnado para resolver dificultades e orientalo no proceso de aprendizaxe (ATENCIÓN Á

DIVERSIDADE).

Estes principios concrétanse combinando por un lado experiencias de ensino presencial teórico e práctico e por outro o traballo autónomo

individual con traballos colectivos e en grupos. Todo isto apoiado por sesións de titoría e orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Respecto e convivencia persoal.

Desenvolvemento da personalidade e integración na sociedade.

Uso racional dos produtos cosméticos e dos tratamentos estéticos.

Deontoloxía profesional.

Xestión de residuos.

Proteción do medio ambiente.

Consumo responsable.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Xornadas, exposicións,... desenvolvidas polo alumnado, no IES.

- Presentación, no IES, de productos cosméticos de casas comerciais.

- Conferencias por expertos.

- Visitas a feiras, empresas do sector de imaxe persoal, laboratorios, balnearios, casas comerciais,.....

10.Outros apartados

10.1) 1. Bibliografía

.Para o desenvolvemento do módulo, para poder aportar unha ensinanza - aprendizaxe acorde cos resultados de aprendizaxe (RA) esixidos no

currículo/programación,  suxírese como libro de texto "Marketing y venta en imagen personal" da editorial Paraninfo. ISBN: 978-84-9732-559-2.

 Outros libros de apoio/consulta recomendados:
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"Marketing y venta en imagen personal" da editorial Altamar. ISBN: 9788415309765

"Marketing y venta en imagen personal" da editorial Videocinco. ISBN: 9788416852055

"Marketing y venta en imagen personal" da editorial Estética&Wellness. ISBN: 9788494120688

Outros medios:

Revistas especializadas no sector: "Vida Estética". "Nueva Estética".......

Páxinas web especializadas co marketing e co sector.

Vídeos específicos relacionados co marketing e co sector.

No caso de que no libro de texto recomendado non se atopen referencias a algún dos CB relacionados cos CA e correspondente RA, serán

ampliados e postos a disposición no curso Perfumería e Cosmética Natural na Aula Virtual do IES.

10.2) 2. Aula Virtual

Utilizarase a Aula Virtual do IES para:

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

- Formación curricular (avaliable).

- Actividades curriculares (avaliables).

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

MP0642 Perfumaría e cosmética natural 62020/2021 126105

MP0642_22 Cosmética natural 62020/2021 9075

MP0642_12 Perfumaría 62020/2021 3630

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LOURDES DEL RÍO BALADO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

a) Identificar e clasificar produtos, materiais e utensilios de uso perfimería y cosmética natural, caracterizando as súas propiedades e as súas

condicións idóneas de manipulación e conservación, para os recibir, os almacenar e os distribuír.

b) Interpretar as normas deseñadas nos procedementos para atender a persoa usuaria de perfumería e cosmética natural, aplicando os

procedementos descritos desde a hora do acollemento ata a despedida.

c) Realizar a análise do órgano cutáneo, avaliando as súas características, para obter información estética para as recomendacións e uso de

perfumería e cosmética natural.

d) Identificar utensilios, equipamentos e cosméticos naturais, e avaliar as súas características para seleccionar os idóneos á técnica ou ao

tratamento aplicados.

e) Hixienizar os materiais, os equipamentos e as instalacións limpándoos, desinfectándoos e esterilizándoos, para os manter en óptimas

condicións en perfumería e cosmética natural.

f) fecoñecer as características e as propiedades dos fitocosméticos, xeocosméticos, produtos mariños e aromamoléculas, tendo en conta a súa

relación cos seus usos e as súas aplicacións, para asesorar sobre perfumes, fragrancias e produtos naturais.

g) Analizar os tipos de aplicación de productos naturais no mantemento e corrección de alteracións estéticas e os hábitos de vida saudables en

relación coa atención personalizada.

h) Identificar operacións de venda e técnicas publicitarias e de merchandising, valorando as características e as demandas do mercado, para

promocionar e comercializar os produtos e os servizos estéticos de perfimería e cosmética natural.

i) Seleccionar os cosméticos naturais adecuados atendendo ás necesidades da pel e ao tipo, á composición e á forma de presentación destes,

para realizar e recomendar a súa aplicación.

j) Analizar e utilizar os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da comunicación e da información para aprender e

actualizar os seus coñecementos, recoñecendo as posibilidades de mellora profesional e persoal, para adaptarse a diferentes situacións

profesionais e laborais no mercado da perfumería e cosmética natural.

k) Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar decisións colectivas ou individuais

para actuar con responsabilidade e autonomía.

l) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presentan no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

m) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

n) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional, en relación coas súas causas, para fundamentar as medidas

preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes co ñin de evitar danos propios, nas demais persoas, no contorno e no

ambiente.

o) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

p) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no sector produtivo de referencia, de

perfumería e cosmética natural, durante o proceso de aprendizaxe.

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

pequena empresa ou emprender un traballo no mercado de perfumería e cosmética natural.

r) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades para facer efectivo o principio de igualdade entre

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

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

1 Descripción dos cosméticos naturais.Cosméticos naturais e
productos
complementarios con
aplicación nos
tratamentos estéticos
básicos

45 40

2 Elaboración dos cosméticos naturais.Preparación de
cosméticos utilizando
materias primas
naturais no laboratorio

30 20

3 Diferenciar os establecementos relacionados ca perfumería e a cosmética natural.Tipos de
establecementos de
cosmética natural
vinculados ca
posibilidade de
xeneración de
emprego

15 10

4 Caracterizar os productos de perfumería.Caracterización dos
productos de
perfumería, análise da
súa estructura e
asesoramento sobre a
súa elección

12 10

5 Analizar os productos de aromaterapia e as súas aplicacións cosméticas.Identificación dos
productos de
aromaterapia e análise
das súas propiedades
cosméticas

12 10

6 Elaborar perfumes.Preparación de
perfumes no
laboratorio

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Cosméticos naturais e productos complementarios con aplicación nos tratamentos estéticos básicos 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os cosméticos naturais e produtos complementarios, e indica a súa aplicación nos tratamentos estéticos básicos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as características dos cosméticos naturais

CA1.2 Indicouse a evolución dos produtos naturais ao longo do tempo

CA1.3 Detalláronse os procesos de obtención de extractos vexetais

CA1.4 Clasificáronse os extractos vexetais en función do disolvente empregado na súa extracción

CA1.5 Analizáronse os efectos e as indicacións dos extractos vexetais utilizados na elaboración de produtos cosméticos

CA1.6 Especificáronse os produtos derivados do mar, os seus efectos e as súas indicacións

CA1.7 Definíronse os tipos de arxilas e minerais relacionados coa cosmética

CA1.8 Describíronse as indicacións dos nutricosméticos como complemento dos tratamentos de estética e beleza

CA1.9 Esquematizáronse as contraindicacións dos cosméticos naturais e dos produtos complementarios

CA1.10 Identificouse o xeito de conservar e almacenar os produtos naturais

4.1.e) Contidos

Contidos

 Cosmética natural: concepto e características.

 Fitocosmética. Extractos vexetais: concepto, métodos de extracción, clasificación, efectos e usos.

 Cosmética mariña: concepto. Algas e derivados, animais mariños, plancto e derivados; sales.

 Arxilas e minerais utilizados en cosmética: efectos e usos.

 Nutricosméticos e cosmecéuticos; novos conceptos como complementos da estética.

 Contraindicacións e efectos adversos da cosmética natural e os produtos complementarios.

 Almacenamento e conservación de produtos naturais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Preparación de cosméticos utilizando materias primas naturais no laboratorio 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara cosméticos utilizando materias primas naturais no laboratorio 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 Analizáronse as fórmulas de cosméticos naturais e identificáronse os seus compoñentes

CA2.2 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos, necesarios para a fabricación e o envasamento de cosméticos naturais, en condicións de saúde

CA2.3 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de cosméticos naturais, en condicións de saúde

CA2.4 Describiuse o procedemento para elaborar cosméticos naturais

CA2.5 Elaboráronse fórmulas sinxelas de cosméticos naturais

CA2.6 Definíronse os tipos de creacións artísticas perfumadas

CA2.7 Elaboráronse creacións artísticas como sales, pindas e outros

CA2.8 Elimináronse selectivamente os residuos dos produtos de refugo xerados

CA2.9 Compiláronse e analizáronse fórmulas cosméticas populares

4.2.e) Contidos

Contidos

 Creacións artísticas perfumadas: sales, pindas, saquiños, estruturas florais, talcos, candeas, etc.

 Elaboración de cosméticos naturais: cremas, xabóns artesanais, etc.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Tipos de establecementos de cosmética natural vinculados ca posibilidade de xeneración de emprego 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Distingue os tipos de establecementos de cosmética natural, vinculándoos coa posibilidade de xeración de emprego SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse os tipos de establecementos de venda de cosmética natural

CA3.2 Definíronse os establecementos de perfumaría e drogaría

CA3.3 Describíronse as características das herboristarías e a súa relación coa estética

CA3.4 Identificáronse as seccións de venda de cosmética natural de grandes superficies

CA3.5 Determinouse a especialización dos establecementos de venda de esencias e creacións artísticas

CA3.6 Indicouse o punto de venda personalizado que se realiza dentro da cabina de estética

CA3.7 Relacionouse a decoración e o perfume ambiental do establecemento coa imaxe de profesionalidade da empresa

CA3.8 Valorouse a importancia do merchandising nos establecementos de cosmética natural

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de establecemento de venda de cosmética natural e perfumes: perfumarías, herboristarías, establecementos de venda de esencias e creacións artísticas, e centros de beleza.

 Importancia da decoración, o perfume ambiental e o merchandising nos centros de beleza e nas empresas de venda de perfumes e cosmética natural.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Caracterización dos productos de perfumería, análise da súa estructura e asesoramento sobre a súa elección 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os produtos de perfumaría, para o que analiza a súa estrutura, e asesora sobre a súa elección SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Estableceuse a secuencia do uso do perfume ao longo da historia

CA1.2 Definiuse o perfume, analizouse a súa composición e clasificáronse os tipos de materias primas que o constitúen

CA1.3 Identificáronse as notas de fondo, corpo e saída na estrutura do perfume

CA1.4 Diferenciáronse os métodos de extracción das materias primas naturais

CA1.5 Diferenciáronse as fragrancias en función das sensacións olfactivas de acordo coas clasificacións perfumistas

CA1.6 Explicáronse os factores que inflúen no desenvolvemento individual do aroma do perfume

CA1.7 Esquematizáronse os tipos de perfume segundo o seu contido en esencias e solución alcohólica

CA1.8 Enumeráronse as normas de conservación dos perfumes e as precaucións na súa aplicación

CA1.9 Describíronse os factores que inflúen na elección dun perfume

CA1.10 Relacionouse o perfume coa moda e co seu uso por profesionais da imaxe persoal

4.4.e) Contidos

Contidos

 Historia da perfumaría e o perfume.

 0Relación entre a moda, os medios audiovisuais e o perfume.

  Relación entre o persoal profesional de imaxe persoal e o perfume.

  Aplicación do perfume e precaucións para ter en conta.

 Definición de perfume.

 Composición e estrutura cosmética do perfume.

 Obtención de materias primas.

 Clasificación das fragrancias.

 Tipos de perfumes: solucións alcohólicas perfumadas.

 O envase en perfumaría e a súa importancia no márketing.
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Contidos

 Conservación do perfume.

 Elección do perfume: pautas para a compra e educación do sentido olfactivo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Identificación dos productos de aromaterapia e análise das súas propiedades cosméticas 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os produtos de aromaterapia, para o que analiza as súas propiedades cosméticas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse os conceptos de aromaterapia e de aceite esencial

CA2.2 Identificáronse os aceites esenciais

CA2.3 Relacionáronse as moléculas aromáticas cos seus efectos no sistema nervioso

CA2.4 Describíronse os efectos xerais dos aceites esenciais

CA2.5 Identificáronse os xeitos de aplicación dos aceites esenciais

CA2.6 Enumeráronse os aceites portadores cos que se poden mesturar os aceites esenciais para poderen ser aplicados sobre a pel

CA2.7 Especificouse como se deben conservar os aceites esenciais

CA2.8 Esquematizáronse as precaucións e as contraindicacións derivadas do seu uso

CA2.9 Especificouse a importancia da calidade dos aceites esenciais para o seu uso en estética

CA2.10 Individualizáronse os tratamentos de estética e beleza co uso de aceites esenciais

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto de aromaterapia.

 Aceites esenciais.

 Moléculas aromáticas e a súa relación co sistema nervioso.

 Efectos e xeitos de aplicación; aceites portadores.

 Precaucións e contraindicacións.

 Calidades dos aceites esenciais de uso cosmético.

 Aromacosmética: concepto e aplicacións. Cosmética personalizada mediante o emprego de aceites esenciais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Preparación de perfumes no laboratorio 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara perfumes no laboratorio SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse a fórmula cosmética de perfumes e identificáronse os seus compoñentes

CA3.2 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos, necesarios para a fabricación e o envasamento de perfumes en condicións de saúde

CA3.3 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de perfumes, en condicións de saúde

CA3.4 Describiuse o procedemento para elaborar un perfume

CA3.5 Preparáronse perfumes a partir de fórmulas sinxelas con diferentes materias primas

CA3.6 Elimináronse selectivamente os residuos dos produtos de refugo xerados

4.6.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de perfumes: material necesario, fórmula cosmética e modus operandi.

 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.
 Xestión de residuos.
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Os MÍNIMOS EXIXIBLES son os enumerados nos contidos básicos relacionados cos criterios de avaliación e resultados de aprendizaxe do

módulo.

Para aprobar o módulo será necesario que o estudante teña superados todos os RA, xa que é o que se espera que o/a alumno/alumna sexa capaz

de facer ó final do módulo por medio da adquisición de coñecementos, destrezas, habilidades e competencias.

AVALIADOS a través da valoración positiva de todos os CA en base os BC expostos no currículo e programación do módulo.

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

1. 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.

2. 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, e as probas escritas ou prácticas elaboradas pola profesora  segundo os criterios de avaliación relacionados

cos contidos básicos para a adquisición dos resultados de aprendizaxe, os obxectivos do módulo e a súa importancia no desempeño da actividade

profesional no ámbito laboral.

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

probas escritas, teóricas ou prácticas, confeccionadas pola profesora, si as considera necesarias.

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 e en grupo, do interese, das intervencións na clase, da iniciativa, da autonomía, da responsabilidade, da

creatividade, da resolución de exercicios ou actividades,...

As probas escritas constarán de varias ítems e a súa valoración farase en conxunto por considerar que todos os coñecementos están

interrelacionados e esixirase uns coñecementos mínimos (BC) en todos eles non podendo quedar ningunha parte sen contestar. Deberá superar

positivamente todos os CA correspondentes a cada RA,  demostrando o  estudante que é capaz de facer, comprender y/o sexa capaz de

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaxe o seu dominio. De non acadar positivamente todos os CA a nota máxima será 4.

A cualificación, por avaliación ou final, é de 1 a 10, procedente da valoración do nivel de suficiencia adquirida polo alumno/alumna por medio de

diferentes recursos e procedementos.

O baremo das diferentes actividades será:

1.  Probas escritas (teóricos e prácticos): 75%.

2. Traballo individual diario + actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio): 15 %.

3. Traballos monográficos e exposicións, participación en actividades extraescolares ou complementarias: 10 %.

Para poder obter a nota, por avaliación ou final, a partir das valoracións obtidas en cada apartado de valoración, a cualificación do alumno/alumna

ha de ser positiva en cada un deles, xa que deberan estar superados todos os CA correspondentes os RA segundo o período da programación en

que se atope, de non ter superados os CA considerase que o alumno/alumna non adquiriu o RA correspondente, polo que a cualificación será

negativa, e a terá que recuperar.

As actividades diarias (caderno de clase) son obrigatorias, non acadando una avaliación positiva se non se realizan habitualmente ó solicitalo, así

como calquera outro tipo de actividade ou traballo programado pola profesora.

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

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

As actividades extraescolares ou complementarias serán obrigatorias para acadar os resultados de aprendizaxe e a avaliación positiva.

O nivel mínimo que se considera suficiente para obter a avaliación positiva do módulo virá dado por:

1. Probas escritas (teóricas e prácticas):

-  Coñecementos de conceptos, técnicas e procesos.

- Capacidade de análise, compresión,  interpretación e aplicación da información a casos concretos relacionados co módulo e a práctica

profesional.

-Capacidade de razoamento , creatividade, concreción, utilidade e relevancia na práctica profesional.

- Respostas claras, concisas e adecuadas.

- Adecuación do contido do módulo a práctica profesional.

- Aportacións de interese, orixinalidades, singularidades, etc., relacionadas co módulo e a práctica profesional.

- Orde e presentación (letra clara, lexible, deixando márxenes axeitados).

- Bolígrafo negro ou azul, en ningún caso será de tinta indeleble.

-Non se permitirá o uso de ningún tipo de corrector (tipex,...)

* A cualificación total obtida nos cuestionarios e probas (teóricos e prácticos) nunca poderá ser inferior a 5 puntos:

a. Nas probas ordinarias o alumnado deberá superar positivamente os CA correspondentes a materia de que se trate nese período da

programación, acadando un mínimo do 40% da puntuación de cada CA (tendo en conta os BC), e poderá ser compensable con puntuación

superior en outras probas no mesmo período.

b. Nas probas de recuperación e extraordinarias, o alumnado deberá superar positivamente os CA correspondentes a materia de que se trate nese

período da programación, acadando un mínimo do 50% da puntuación de cada CA (tendo en conta os BC).

- Para facer media nas notas será necesario alcanzar unha nota mínima do 50% en cada CA, de son ser acadada, esa nota, a nota máxima da

proba será de 4, e a proba non se considera superada.

- De haber acadado as notas mínimas, a nota da proba será a media aritmética da nota acadadas nos CA, e a proba está superada.

- No caso de probas ordinarias poderase facer media entre elas (compensar probas)  sempre que a  nota sexa maior o igual a 4, e a nota media

dea un valor maior o igual a 5.

- No caso de probas extraordinarias para facer media  é necesario que todas as notas teñan un valor maior ou igual a 5.

2. Traballo individual diario + actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio):

a. Grao de coñecementos dos conceptos, técnicas e procesos.

b. Regularidade na realización de tarefas teórico/prácticas: compresión, concreción e utilidade e relevancia na práctica profesional.

c. Capacidade de razoamento, creatividade, iniciativa e autonomía.

d. Participación e contribucións de interese na materia que se trate en cada momento.

e. Atención, orde, seguir a secuenciación nos traballos, seguridade e hixiene.

f. Respecto polo medio ambiente.

g. Comportamento correcto, responsable, adaptación as normas, tolerancia cos demais, participación en traballos en grupo.

3. Traballos monográficos e exposicións, participación en actividades extraescolares ou complementarias:

- Traballos monográficos e exposicións:

 a. Presentación, orde no contido, coñecementos e a súa relevancia cara a formación no módulo, e a utilidade práctica profesional.

b. Destrezas na procura da información relacionada co título do traballo, módulo e práctica profesional.

c. Análise e compresión da información en imáxenes, gráficos, textos, lexislación, normas, protocolos, etc., a súa interpretación e aplicación a

casos concretos relacionados co módulo e a práctica profesional.

d. Iniciativa,  creatividad, aportacións de interese relacionadas co módulo.

e. Participación en traballos en grupo.

- Participación en actividades extraescolares ou complementarias:

a. Imaxe persoal adecuada a actividade.

b. Saber estar.

c. Respecto as persoas que poidan participar no desenvolvemento da actividade.
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d. Respecto polo medio no que se desenvolva a actividade.

e. Rigoroso cumprimento das normas establecidas en cada actividade concreta.

+ Para obter unha cualificación positiva en cada avaliación o alumno/alumna deberá haber superado: Probas escritas, Traballo individual diario +

actividades diarias e participación no desenvolvemento da clase (aula, taller, laboratorio) e Traballos monográficos e exposicións, participación en

actividades extraescolares ou complementarias, que corresponda o desenvolvemento da programación realizada en cada avaliación.

+ De non ter perdido máis do 10% das sesións de clase ao longo do curso, o alumnado que non superen algunha avaliación realizarán unha proba

escrita de recuperación ó remate de cada avaliación, e entregará as actividades, traballos, que non teña superados.

+ De non ter perdido máis do 10% das sesións de clase ao longo do curso e de non acadar una avaliación positiva nalgunha das avaliacións

deberán realizar unha proba (exame teórico e práctico) de toda a materia na proba final de xuño, e presentará todas as actividades e traballos

realizados o longo do curso, tendo en conta que para superala deberán acadar todos os resultados de aprendizaxe en función dos  criterios de

avaliación e dos contidos básicos.

+ Para o cálculo da nota de avaliación final do módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teranse en conta as seguintes

situacións:

a) Todas as avaliacións aprobadas. Neste caso realizarase a media aritmética de todas as avaliacións.

b) Algunha avaliación suspensa (o que implica algún RA non acadado). Nestes caso a avaliación do módulo considerarase negativa, e dicir

SUSPENSA, polo tanto a nota do boletín correspondente será inferior o 5 (dita nota non será calculada como a media aritmética de todas as

avaliacións, o alumno/alumna non adquiriu algún RA). O alumnado que se atope ante esta situación deberá realizar as actividades de recuperación

propostas e examinarse da materia na proba final de xuño tendo en conta que para superar o módulo deberá acadar todos os RA, dacordo cos CA

e CB do mesmo.

+ De non superar a proba final suspenderá a totalidade do módulo, xa que a súa compresión e emprego na práctica profesional non se poden

considerar os RA individualizados, senón como un todo, conxunto de todos os RA, o alumno/alumna non adquiriu os coñecementos,destrezas

habilidades e competencias relacionadas co módulo.

* A nota de avaliación será de 1 a 10, de resultar con cifras decimais terase en conta: si a cifra decimal está entre ,1 e ,5 redondearase a baixa, e si

está entre ,6 e ,9 redondearase a alta.

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

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

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

APRENDIZAXE (RA), COÑECEMENTOS, DESTREZAS, HABILIDADES E COMPETENCIAS  RELACIONADAS CO MÓDULO, QUE LLE

PERMITAN DESENVOLVER A PRÁCTICA PROFESIONAL.

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

1. Planificarase as ACTIVIDADES de RECUPERACIÓN e expresamente aquelas que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado,

equivalentes as realizadas o longo do curso:

- Realización de traballos sobre conceptos básicos de perfumería e cosmética natural.

- Cadros sinópticos para a clasificacións dos procesos de perfumería e cosmética natural.

- Esquemas-resumes sobre as técnicas de obtención de materias primas e elaboración de cosméticos de perfumería e cosmética natural.

- Análise por medio de traballos dos procesos técnicos utilizadas na obtención das materias primas e elaboración de cosméticos de perfumería e

cosmética natural, dando os criterios que permitan avaliar os resultados obtidos.

- Elaboración dun traballo onde se analice a lexislación vixente sobre productos naturais usados en cosmética netural, se identifique os aspectos

máis significativos, así mesmo identifique os signos e síntomas para prever a posible aparición de reaccións adversas na aplicación destes

cosméticos.
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- Realizacións de esquemas se estableza pautas para o correcto almacenamento e manipulación de cosméticos e utensilios e aparellos de uso en

perfumería e cosmética natural.

- Realizacións de esquemas para a análise das técnicas de venda de productos e servizos en perfumería e cosmética natural.

2. Realizaranse exames teóricos/prácticos orais e/o escritos sobre a totalidade dos contidos do módulo de igual xeito que os previstos para o curso.

a. Avaliarase atendendo os criterios de avaliación de cada Unidade Didáctica, sendo a nota final a media ponderada dos exames e dos traballos e

actividades pedidas (75% exames, 25% actividades/traballos,...) sempre e cando nas notas de cada proba se obteña como mínimo 5 puntos sobre

10; Na proba escrita será preciso contestar a todos os apartados e preguntas de cada apartado, e sendo necesario sacar unha media de aprobado

en cada unha das preguntas ou apartados ddun 50% da súa puntuación, de non ser así a nota non superará o 4.

b. As datas de entrega de traballos ou actividades, e as dos exames serán inamovibles. Non se farán exames fora da data sinalada con antelación.

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 nun determinado módulo é superior ao 10 % respecto da súa duración total, con independencia

de que estas faltas sexan ou non xustificadas, implicará a PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA, e este alumnado poderá asistir a

clases como oíntes, sempre que teñan un comportamento axeitado.

Avaliarase a través da valoración positiva de todos os CA en base os BC expostos no currículo e programación do módulo.

1) Presentarse a unha proba final (teórica e práctica) na que o alumno/a demostre haber adquirido todos os resultados de aprendixaxe, que recolla

todos os criterios de avaliación de cada unha das unidades. Será preciso contestar a todos os apartados e preguntas de cada apartado, e sendo

necesario acadar un 50% en cada unha das preguntas ou apartados de non ser así a nota non superara o 4.

2) É preciso superar a proba teórica e a práctica independentemente.

3) Non se repetirán exames fora das datas previstas, nin teóricos nin prácticos extraordinarios.

4)As datas das probas son inamovibles.

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

1. As actividades a realizar en cada unidade didáctica serán ao nivel do alumnado en xeral, e de cada alumno/a en particular, en función do nivel

de coñecementos previos xerais e expecíficos relacionados co módulo, a capacidade de aprendizaxe xeral do grupo e particular de cada alumno/a

e os resultados que se vaian obtendo o longo do curso.

2. As actividades propostas serán acordes cas características do alumnado como grupo ou individualmente, sempre respetando alcanzar os

resultados de aprendizaxe recollidos no módulo.

3. O remate de cada unidade didáctica avaliarase si se cumpriron os obxetivos da mesma: aprendizaxe do alumnado, tempo necesario para o seu

desenvolvemento, material empregado,....

4. De forma regular cubrirase o seguimento da programación da aplicación da Consellería.

5. De ter algunha incidencia destacable levarase a reunión de departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

1.Observación directa do alumnado (integración, interese, destezas....)
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2. Encuesta ao alumnado ca finalicade de coñecer:

-O nivel académico.

-Coñecementos relacionados co módulo/estética.

-Espectativas futuras o remate do ciclo.

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

Empregar distintos métodos de ensino para traballar a dimensión do saber, do saber facer e do saber estar e comportarse na materia. Actividade

exixente: formular actividades cun progresivo nivel de dificultade e calidade. Motivación: espertar o interese e gusto polas tarefas realizadas.

Autonomía: dáse por suposto a capacidade de traballo independente. Non substitución: non substituír ó alumno/a facendo o que eles poden facer /

dicir / decidir. Individualización: atención persoal ó alumnado para resolver dificultades e orientalo no proceso de aprendizaxe (ATENCIÓN Á

DIVERSIDADE).

Estes principios concrétanse combinando por un lado experiencias de ensino presencial teórico e práctico e por outro o traballo autónomo

individual con traballos colectivos e en grupos. Todo isto apoiado por sesións de titoría e orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Respecto e convivencia persoal.

Desenvolvemento da personalidade e integración na sociedade.

Uso racional dos produtos cosméticos e dos tratamentos estéticos.

Cosmetovixilancia.

Deontoloxía profesional.

Xestión de residuos.

Proteción do medio ambiente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Jornadas, desenvolvidas polo alumnado, sobre productos cosméticos no IES.

- Presentacións e demostracións, no IES, de productos cosméticos de casas comerciais.

- Conferencias por expertos.

- Visitas a empresas do sector de imaxe persoal.

10.Outros apartados

10.1) 1. Orde EFP/365/2020, do 22 de abril

 Orde EFP/365/2020, do 22 de abril

Reforzo relacionado co curso 2019-2020 (Covid-19)

Da cordo co  informe individual  valorativo do grupo no módulo de Cosmetoloxía para estética e beleza (!º CME),

neste módulo de Perfumería e Cosmética natural reforzaranse os RA6, RA7 e RA8 do módulo de Cosmetoloxía.
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10.2) 2. Bibliografía

Para o desenvolvemento do módulo, para poder aportar unha ensinanza - aprendizaxe acorde cos resultados de aprendizaxe (RA) esixidos no

currículo/programación,  suxírese como libro de texto "Perfumería y cosmética natural" da editorial Paraninfo. ISBN: 978-84-9732-560-8.

 Outros libros de apoio/consulta recomendados:

"Perfumería y cosmética natural" da editorial Estética&Wellness. ISBN: 9788494722936

"Perfumería y cosmética natural" da editorial Videocinco. ISBN: 9788415569008

"Manual de cosmetología", da editorial Videocinco. ISBN: 84-87190-56-1.

"Cosméticos: formulación. preparación y aplicación", da editorial A. Madrid Vicente. ISBN: 84-89922-31-4.

"Tratado práctico de jabonería y perfumería". Edición FACSIMIL de 2009. Editorial MAXTOR. ISBN: 9788497615808.

"El libro de la cosmética natural", de  Nuevos Emprendimientos Editoriales. ISBN: 9788494080005.

"Belleza y Cosmética Natural", de editorial RBA LIBROS. ISBN: 9788491182009.

"Diccionario de plantas medicinales" de editorial RBA LIBROS. ISBN: 9788416267262

Outros medios:

Revistas especializadas no sector: "Vida Estética". "Nueva Estética".......

Páxinas web especializadas no sector,....

Vídeos específicos relacionados co sector.

No caso de que no libro de texto recomendado non se atopen referencias a algún dos CB relacionados cos CA e correspondente RA, serán

ampliados e postos a disposición no curso Perfumería e Cosmética Natural na Aula Virtual do IES.

10.3) 3. Aula Virtual

Utilizarase a Aula Virtual do IES para:

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

- Formación curricular (avaliable).

- Actividades curriculares (avaliables).

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