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

A programación didáctica que se presenta neste documento desenvolve o módulo Ámbitos de Intervención para a promoción da igualdade, de 187

horas, que se inclúe no ciclo formativo correspondente ao título de Ténico/a Superior en Promoción da Igualdade de Xénero, tal e como se recolle

no Decreto 80/2018, de 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo. A competencia xeral do título de técnico superior en Promoción de

Igualdade de Xénero consiste en programar, desenvolver e avaliar intervencións relacionadas co promoción da igualdade de trato e de

oportunidades entre mulleres e homes, aplicando estratexias e técnicas do ámbito da intervención social, detectando situacións de risco de

discriminación por razón de sexo e potenciando a participación social das mulleres.

Artigo 5. Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais do título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero son as que se relacionan:

a) Obter información utilizando recursos, estratexias e instrumentos de análise da realidade, a fin de adecuar a intervención en materia de

igualdade ás necesidades e ás características das persoas destinatarias e do contexto.

b) Programar intervencións que promovan a igualdade entre homes e mulleres, interpretando e tendo en conta a normativa legal, o plan estratéxico

e políticas públicas de referencia.

c) Incorporar a perspectiva de xénero en todas as fases da intervención, seleccionando estratexias e as técnicas que permitan a visibilización das

mulleres.

d) Dirixir a posta en práctica de proxectos de promoción de igualdade de xénero, coordinando as actuacións doutros/as profesionais, supervisando

a realización das actividades con criterios de calidade e facilitando o traballo en equipo.

e) Desenvolver actividades de información, comunicación e sensibilización das mulleres e da poboación en xeral, utilizando diversos soportes de

comunicación, promovendo o uso de imaxes non estereotipadas das mulleres e a utilización dunha linguaxe non sexista.

f) Organizar departamentos, programas e actividades de promoción de igualdade de xénero, xestionando a documentación e os recursos, así como

o financiamento e o control do orzamento asignado.

g) Proporcionar apoio técnico, documental e loxístico para a constitución e o funcionamento de grupos e asociacións, capacitando ás persoas

participantes para o autoxestión e facilitando as relacións entre os axentes que configuran unha comunidade ou unha zona territorial.

h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas e de dinamización, xestionando os conflitos e promovendo o respecto e a solidariedade.

i) Realizar intervencións de fomento da participación das mulleres en diferentes ámbitos da vida social e nos procesos de toma de decisións,

promovendo a creación e o mantemento de redes e espazos de encontro e colaboración.

j) Desenvolver intervencións dirixidas á inserción laboral das mulleres, analizando os factores influentes e os potenciais xacementos de emprego.

k) Deseñar estratexias para previr a violencia de xénero, detectando os posibles factores de risco.

l) Pór en práctica programas e accións de prevención de violencia de xénero, aplicando os protocolos de actuación para evitar os procesos de

victimización secundaria.

m) Asesorar e acompañar ás mulleres en situación de violencia de xénero, aplicando a normativa legal en materia de dereitos, servizos e recursos

de protección.

n) Aplicar os protocolos establecidos en materia de primeiros auxilios en situacións de accidente ou emerxencia.

ñ) Desenvolver accións de intervención socioeducativa en materia de igualdade de xénero, sensibilizando á poboación acerca da súa importancia

para o cambio social e a prevención da violencia de xénero.

ou) Avaliar o proceso de intervención e os resultados obtidos, con actitude autocrítica, elaborando e xestionando a documentación asociada ao

proceso con criterios de calidade.

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

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

comunicación.

q) 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.

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

liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.
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) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a

información ou os coñecementos adecuados, e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

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

riscos laborais e medioam- bientales, con arranxo ao establecido pola normativa e os obxectivos da empresa, e os protocolos de prevención e

protección fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.

o) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade e deseño universais, e de xestión da diversidade nas actividades

profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

v) 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.

w) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigacións derivadas da súa actividade profesional, con arranxo ao establecido na lexislación vixente,

participando activamente na vida económica, social e cultural.O módulo de Ámbitos de intervención para a promoción da igualdade está asociado á

Unidade de Competencia: UC1583_3: Participar na detección, na análise, na posta en práctica e na avaliación de proxectos para a igualdade

efectiva de mulleres e homes.

En relación ao contorno profesional, segundo se establece no Real Decreto 779/2013, as persoas que obteñan este título han exercer a súa

actividade no ámbito público e privado, no sector da prestación de servizos de igualdade de xénero, en diferentes institucións e entidades que

prestan servizos de carácter económico e comunitario orientados á igualdade efectiva de mulleres e homes: asociacións, fundacións, institucións,

sindicatos, empresas, consultoras, servizos municipais, organismos de igualdade, centros comunitarios, etc.

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

- Promotora ou promotor de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes.

- Promotora ou promotor para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

- Técnica ou técnico de apoio en materia de igualdade efectiva de 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 nidade introdutoria na que se asentan os conceptos básicos (igualdade, feminismo, xénero, esterotipos...) para
a intervención na promoción de igualdade.

Contextos da
intervención e
perspectiva de género

42 20

2 Unidade centrada na identificación de lexislación e recursos para a promoción de igualde, así como nas
estratexias para a súa difusión.

Recursos para a
igualdade entre
mulleres e homes.

40 20

3 sta unidade céntrase na visibilización e posta en valor mediante traballos grupais de sensibilización, dos
traballos de coidados, desenvolvidos na súa maior parte, por mulleres.

Mulleres e traballo non
remunerado.

38 20

4 Nesta unidade proporanse solucións ás necesidades de conciliación corresponsable das persoas, partindo do
sistema de permisos e lixenzas vixentes

Conciliación da vida
familair e laboral.

35 20

5 Unidade final na que se avalían propostas de intervención tendo en conta as diferentes fases do proceso
avaliador, o deseño de intrumentos acordes a estas e a constución de criterios e indicadores de avaliación

Avaliación das
intervencións

32 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Contextos da intervención e perspectiva de género 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o contorno de intervención desde a perspectiva de xénero, determinando as necesidades e as demandas da poboación destinataria e os factores
que afectan a súa calidade de vida NO

RA2 - Deseña estratexias para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, analizando recursos, servizos e accións con perspectiva de xénero NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os factores que afectan a calidade de vida das persoas e a relación desta coa conciliación da vida persoal, familiar e laboral

CA1.2 Detectáronse os tipos de discriminación que sofren homes e mulleres en diferentes ámbitos

CA1.3 Identificáronse as necesidades derivadas ou relacionadas coa desigualdade entre homes e mulleres

CA1.4 Identificáronse as necesidades e as demandas, así como as causas de segregación entre homes e mulleres nos espazos público, privado e doméstico

CA1.5 Definíronse, desde a perspectiva de xénero, as necesidades en diferentes ámbitos da poboación destinataria

CA1.7 Valorouse a importancia da incidencia do nesgo de xénero na valoración da autonomía e dependencia de homes e mulleres

CA2.6 Interpretáronse as necesidades en diferentes dimensións da saúde desde a perspectiva de xénero

4.1.e) Contidos

Contidos

 Calidade de vida desde a perspectiva de xénero. Factores influentes.

 Análise de papeis e estereotipos de xénero nos ámbitos da vida persoal, laboral e familiar, a saúde e sexualidade, o deporte, o urbanismo, o lecer e a xestión de tempos. Discriminación por
razón de xénero.
 Diagnóstico en materia de saúde, educación, lecer, conciliación da vida persoal, familiar e laboral, mobilidade e xestión de tempos, con perspectiva de xénero. Indicadores.

 Saúde e calidade de vida: relación. Modelos de saúde. Indicadores de saúde e benestar desde a perspectiva de xénero.

 Análise do nesgo e a fenda de xénero: procedementos e técnicas.

 Influencia da fenda de xénero en diferentes ámbitos da vida persoal, laboral e familiar. Influencia na valoración da autonomía e dependencia da persoa.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Recursos para a igualdade entre mulleres e homes. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Deseña estratexias para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, analizando recursos, servizos e accións con perspectiva de xénero NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse organismos relacionados coa igualdade de oportunidades

CA2.2 Interpretouse o marco legal en materia de igualdade efectiva

CA2.3 Identificáronse os recursos, os servizos e as accións que se lle ofrecen á cidadanía nun contorno de intervención tipo

CA2.5 Identificáronse criterios para a organización da información obtida sobre os recursos, os servizos e as accións existentes

CA2.7 Planificáronse estratexias para a igualdade

CA2.8 Establecéronse soportes de comunicación para dar a coñecer os servizos, os recursos e as accións do contorno de intervención

CA2.9 Valorouse a importancia de manter actualizada a información

4.2.e) Contidos

Contidos

 Organismos relacionados coa igualdade de oportunidades de xénero a nivel internacional, europeo, estatal, autonómico e local.

 Normativa en materia de igualdade, saúde, educación, lecer, conciliación de vida persoal, familiar e laboral, mobilidade e xestión de tempos, e a mellora de calidade de vida.

 Servizos de saúde. Dimensións da saúde. Centros de saúde sexual e reprodutiva, e de planificación familiar.

 Caracterización de asociacións, institucións e principais servizos relacionados coa igualdade efectiva entre mulleres e homes.

 Comunicación de servizos, recursos e accións para a igualdade: difusión e actualización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Mulleres e traballo non remunerado. 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o contorno de intervención desde a perspectiva de xénero, determinando as necesidades e as demandas da poboación destinataria e os factores
que afectan a súa calidade de vida NO

RA2 - Deseña estratexias para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, analizando recursos, servizos e accións con perspectiva de xénero NO

RA3 - Organiza accións para informar e sensibilizar sobre o traballo non remunerado desenvolvido polas mulleres no ámbito doméstico, seleccionando estratexias e
técnicas para a visibilización e o recoñecemento do valor dos coidados para a vida NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Definiuse o uso dos espazos e tempos que utilizan homes e mulleres na súa vida cotiá

CA2.4 Identificouse o uso de recursos, espazos e tempos polos homes e as mulleres

CA3.1 Identificáronse as tarefas e os tempos dedicados ao traballo non remunerado dentro do ámbito doméstico

CA3.2 Establecéronse as repercusións do traballo non remunerado no ámbito doméstico, a nivel persoal e familiar, e na estrutura socioeconómica

CA3.3 Determináronse as consecuencias do traballo non remunerado para a calidade de vida das mulleres que o realizan

CA3.4 Analizouse o marco normativo

CA3.5 Caracterizáronse estratexias e técnicas para a visibilización e o recoñecemento do traballo non remunerado

CA3.7 Valorouse a importancia dos valores que se desenvolven a través da realización dos coidados para a vida

4.3.e) Contidos

Contidos

 Espazo público, privado e doméstico: relación.

 Uso de espazos e tempos por parte dos homes e as mulleres en diferentes ámbitos.

 Servizos de lecer e tempo libre: caracterización; persoas destinatarias e usuarias.

 Coidados para a vida.

 Tarefas e tempos dedicados aos coidados para a vida. División sexual do traballo. Pacto sexual.

 Análise do impacto do traballo non remunerado e os coidados para a vida a nivel persoal e familiar, e na estrutura socioeconómica.

 Valor asociado do traballo non remunerado no ámbito doméstico, e aplicación noutros contextos.

 Traballo non remunerado e calidade de vida das mulleres.

 Referencias normativas.

 Desenvolvemento de actividades de información e sensibilización sobre traballo non remunerado.
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Contidos

 Estratexias e ferramentas para favorecer a corresponsabilidade no ámbito doméstico e os coidados para a vida.

 Valores que se transmiten a través dos coidados para a vida.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Conciliación da vida familair e laboral. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza accións para informar e sensibilizar sobre o traballo non remunerado desenvolvido polas mulleres no ámbito doméstico, seleccionando estratexias e
técnicas para a visibilización e o recoñecemento do valor dos coidados para a vida NO

RA4 - Aplica estratexias para informar e sensibilizar sobre as medidas de conciliación en diferentes ámbitos e contextos de intervención, adecuándoas ás tipoloxías
de persoas, grupos sociais e colectivos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.6 Seleccionáronse estratexias que potencian a corresponsabilidade de homes e mulleres dos coidados para a vida

CA4.1 Definíronse desde a perspectiva de xénero as necesidades de información no ámbito da saúde, a educación, o lecer, a conciliación da vida persoal e familiar, a mobilidade e a xestión
de tempos

CA4.2 Seleccionáronse os recursos para atender as necesidades de persoas e colectivos

CA4.3 Adecuouse a información sobre os recursos, os espazos e os tempos á diversidade das persoas, grupos sociais e colectivos

CA4.4 Puxéronse en práctica accións para o cambio de usos do tempo de mulleres e homes

CA4.5 Realizáronse actividades para informar e sensibilizar sobre medidas de conciliación

CA4.6 Argumentouse a importancia de ter en conta a diversidade das mulleres e das súas necesidades

CA4.7 Analizouse o papel do/da técnico/a no equipo de traballo en materia de igualdade de oportunidades

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise das relacións entre calidade de vida e conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

 Análise de guías e manuais en materia de conciliación da vida persoal, laboral e familiar, saúde, lecer e xestión de tempos, desde unha perspectiva de xénero.

 Axudas, bolsas e recursos para accións de lecer, cultura, deportes, etc.

 Deseño e adaptación de proxectos sociais a prol da igualdade entre mulleres e homes.

 Identificación de necesidades de información e sensibilización: técnicas e instrumentos.

 Estratexias para o cambio nos usos do tempo de mulleres e homes no ámbito produtivo: medidas de conciliación. Recursos. Atención á diversidade.

 Posta en práctica de accións en materia de saúde, educación, lecer, conciliación da vida persoal, familiar e laboral, mobilidade e xestión de tempos, con perspectiva de xénero.

 Difusión e presentación da información sobre proxectos sociais a prol da igualdade efectiva.

 Equipo de intervención en promoción de igualdade efectiva. Colaboración e coordinación. Estruturas de traballo en equipo. Mecanismos de colaboración.

 Conciliación e traballo en equipo de profesionais en materia de igualdade de oportunidades.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Avaliación das intervencións 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza actividades de control e seguimento da intervención en materia de igualdade, seleccionando instrumentos e indicadores para comprobar a efectividade
e o impacto desta 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 Identificáronse os momentos da avaliación

CA5.2 Establecéronse criterios e indicadores para valorar o impacto das intervencións en materia de igualdade

CA5.3 Seleccionáronse instrumentos para valorar a eficacia, a eficiencia e a efectividade das accións en materia de igualdade efectiva

CA5.4 Aplicáronse instrumentos para o seguimento das accións desenvolvidas

CA5.5 Identificáronse protocolos para a comunicación e a divulgación dos resultados

CA5.6 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración, a presentación e a difusión de informes de avaliación e memorias

CA5.7 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade da intervención

4.5.e) Contidos

Contidos

 Avaliación e seguimento de accións en materia de igualdade efectiva.

 Criterios e indicadores de avaliación en diferentes ámbitos de actuación: instrumentos.

 Utilización de aplicacións informáticas para o control e o seguimento das intervencións.

 Comunicación e divulgación de resultados. Elaboración de informes e memorias.

 Xestión de calidade nas intervencións en materia de igualdade efectiva entre mulleres e homes.
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Para poder superar este módulo, o alumnado deberá superar os mínimos esixibles recollidos en cada unhas das unidades didácticas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación trimestral virá determinada por:

- Probas teórico-prácticas escritas trimestrais de carácter presencial na que se valorarán os contidos das UD traballadas nese trimestre.

Realizarase unha proba teórico-práctica cada trimestre. A nota destas probas suporá un 80% da nota do trimestre. Estes exames realizaranse

presencialmente no centro docente nas datas indicadas. A ausencia a estas probas suporá automaticamente un cero, non se admitirá ningún tipo

de xustificación.

- Tarefas en liña correspondentes ás unidades didácticas, entregadas en forma e prazo. A tarefas suporá un 10% da nota do final do trimestre. As

tarefas en liña deberán entregarse seguindo as instrucións, respectando as normas e os prazos establecidos; fóra de prazo non se admitirá a

entrega das tarefas.

- Participación nos foros das unidades didácticas, respondendo ás cuestións propostas polo profesorado, respectando as normas e os prazos

establecidos. Valorarase a pertinencia das intervencións, a elaboración de ideas propias, a actitude positiva, o interese, a colaboración cos/as

compañeiros/as, o respecto ás regras socio comunicativas e ás opinións das outras persoas, etc. A nota da participación nos foros suporá un 10%

no trimestre. As aportacións no foro fóra de prazo non se terán en conta para a nota.

Para ter en conta as puntuacións acadadas nas tarefas en liña e na participación nos foros é necesario superar as probas teórico-prácticas escritas

de cada trimestre (obter unha puntuación de 4 puntos sobre os 8 puntos que vale o exame). Para superar a avaliación é necesario acadar unha

nota mínima de 5; se por exemplo no exame a alumna ten un 4 pero non presentou tarefas nin participou nos foros, terá a avaliación trimestral

suspensa.

A nota máxima que se pode obter se a alumna decide unicamente presentarse ao exame, e non presenta as tarefas nin fai aportacións nos foros é

dun 8.

A cualificación trimestral será a suma de cada un dos apartados anteriores, tendo en conta a porcentaxe de cada un (80%+10%+10%).

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a 5. Se o primeiro

decimal é igual ou superior a 5 a nota redondéase á alta (exemplo: un 5,58 quedará en 6). Se o primeiro decimal é inferior a 5 redondéase á baixa

(exemplo: un 7,43 sería un 7).

Nota final do módulo:

No caso de aprobar as tres avaliacións trimestrais a nota final do módulo será a media aritmética dos tres trimestres antes de facer o redondeo.

Unha vez calculada a media aplicarase o redondeo da nota, explicado no parágrafo anterior.

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

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

Recuperación da/s avaliación/s non superadas. Exame final de carácter global.

O alumnado que teña algunha avaliación non superada poderá presentarse ao exame final do módulo na data indicada, examinándose unicamente

dos contidos do trimestre suspenso.

Cada avaliación recupérase independentemente, é dicir, o alumnado deberá facer un exame teórico-práctico por cada avaliación que deba

recuperar. Este exame é teórico-práctico e poderá incluír contidos traballados tanto nos temas como nas tarefas e foros das correspondentes

avaliacións. É necesario obter una puntuación igual ou superior a 5 para recuperar a avaliación e facer a media para o cálculo da nota final.

Ao igual que ocorre nas avaliacións trimestrais, unha alumna pode ter aprobado o exame cun 4 sobre 8, pero ter suspensa a avaliación se non

presentou as tarefas nin participou nos foros. As notas acadadas nos foros e tarefas serán tidas en conta unha vez superado o exame do trimestre

a recuperar. O alumnado que unicamente decida presentarse aos exames (sen presentar tarefas nin participar nos foros), a máxima nota que pode

obter é un 8.

A nota final do módulo será a media aritmética das tres notas das avaliacións, unha vez superadas (sempres que sexan iguais ou superiores a 5)

A nota final expresarase numéricamente, entre 1 e 10, sen decimais, aplicándose o redondeo da nota explicado no apartado anterior.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Dado que este ciclo se imparte na modalidade a distancia, a asistencia ao centro non é obrigatoria, polo que o alumnado non perde o dereito á

avaliación continua. por este motivo non procede definir a proba de avaliación extraordinaria.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Para realizar o seguimento da programación seguirase o establecido nos protocolos de calidade do centro.

A profesora utilizará o modelo Seguimento da programación (MD.75.PRO.03) e dará conta mensualmente nas reunións de equipo docente, nas

que se presentará o devandito documento.

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase o correspondente modelo de Seguimento da programación

(MD.75.PRO.03) anexo o acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da familia profesional (MD.55.CIN.02).

Ao final de curso a profesora realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo establecido (MD.75.PRO.04) na que se incluirán todas as

propostas de mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Para realizar a avaliación da práctica docente, no centro séguese o protocolo de calidade establecido. Dito protocolo baséase na Enquisa de

satisfacción do labor docente (MD.82.CLI.03), que non se axusta á modalidade do ensino a distancia. Iso non significa que dita avaliación non se

vaia realizar, xa que a través dos foros, principal instrumento de comunicación co alumnado, solicitarase a opinión e posibles suxestións ao

alumnado para a mellora do proceso ensino-aprendizaxe. Ditas achegas recolleranse na memoria final do módulo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nos primeiros días de curso a docente recollerá información sobre as características e a formación previa do alumnado. Para isto utilizarase o foro

da plataforma.

Ao inicio de cada unidade realizarase unha sondaxe dos coñecementos previos do alumnado en relacións aos contidos a traballar na mesma.

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

O carácter do ensino semipresencial e á distancia permite unha adaptación completa aos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tamén, o

carácter modular destas ensinanzas posibilita que o alumnado escolla os módulos nos que matricularse, non habendo obriga de cursar todos os

módulos de cada curso. Por esta razón a medida de flexiblilización curricular é unha opción para todo o alumnado.

Os materiais da plataforma de formación están elaborados segundo o principio de deseño para todos/as, sendo completamente accesibles.

A través das titorías presenciais e dos foros de cada unidade, a profesora fará un seguimento da aprendizaxe do alumnado, quen pode consultar

todo tipo de dúbidas e solicitar as explicacións que sexan necesarias.

Dependendo das necesidades educativas especiais, debidamente documentadas, tomaranse as medidas que se precisen para a realización dos

exames presenciais obrigatorios (adaptación do tempo, dos materiais,...).
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dado que este ciclo se imparte na modalidade a distancia, as vías de comunicación entre o alumnado e alumnado-docente son, basicamente, o

foro a as titorías colectivas.

Na relación docente-alumnado, así como na relación entre o alumnado promoverase a actitude positiva, o interese, a colaboración cos

compañeiros e cas compañeiras, a pertinencia das intervencións, e o respecto ás opinións de outras persoas.

A temática, e o propio currículum do módulo posibilita a promoción de valores de respecto, tolerancia, apoio, non discriminación, e por suposto,

educación para a igualdade. O profesorado deberá contribuir á promoción destes valores de xeito directo ca súa proposta de tarefas e foros.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dado que a asistencia do alumnado nesta modalidade de ensino (tanto ás titorías presenciais como ás actividades complementarias á formación)

ten un carácter voluntario e non avaliable, considerarase máis beneficioso programar as actividades conxuntamente co alumnado e profesorado

das ensinanzas da mesma familia profesional da modalidade ordinaria, e que podan resultar de interese para o alumnado deste ciclo.

10.Outros apartados

10.1) Difusión da programación

Dende o principio do curso o alumnado ten á súa disposición o documento "Organización do Módulo de Ámbitos da Intervención Social" onde se

resume esta programación e se dan instrucións sobre o desenvolvemento do módulo.
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