
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Servizos en restauración Ciclos
formativos de
grao medio

CMHOT02Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0157 Formación e orientación laboral 32022/2023 107107

MP0157_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

32022/2023 6262

MP0157_12 Prevención de riscos laborais 32022/2023 4545

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

Profesorado asignado ao módulo FERNANDO REGUEIRA VEIGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación realizarase para o módulo de Formación e Orientación Laboral, pertencente ao Ciclo Formativo de Grao medio correspondente

ao título de técnico en servizos en restauración, tomando como referencia o Decreto Decreto 58/2010, do 18 de marzo e introducindo as

adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

PERFIL PROFESIONAL DO TÍTULO:

O perfil profesional do título de Grao medio de técnico en servizos en restauración determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais,así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

COMPETENCIA XERAL:

A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos e bebidas, así como as de

atención á clientela no ámbito da restauración, seguindo os protocolos de seguridade establecidos e actuando segundo normas de hixiene,

prevención de riscos laborais e protección ambiental.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS:

a) Elixir o tipo de servizo de alimentos e bebidas que se debe levar a cabo a partir da información requirida.

b) Recibir, almacenar e distribuír materias primas en condicións idóneas, para o seu uso posterior.

c) Preparar espazos, maquinaria, útiles e ferramentas para a posta a punto de distintas unidades de produción e/ou prestación de servizos.

d) Executar os procesos e as operacións de preservizo e/ou postservizo necesarios para o desenvolvemento das actividades de produción e/ou

prestación de servizos, tendo en conta o ámbito da súa execución e a estandarización dos procesos.

e) Desenvolver as actividades de servizo e atención á clientela adecuándose aos seus requisitos, con aplicación das normas básicas de protocolo

e tendo en conta a estandarización dos procesos para alcanzar a súa satisfacción.

 f) Executar os procesos de facturación e cobramento, se procede, utilizando correctamente as tecnoloxías da información e da comunicación

relacionadas. g) Atender suxestións e solucionar as posibles reclamacións efectuadas pola clientela dentro do ámbito da súa responsabilidade.

h) Aplicar protocolos de seguridade laboral e ambiental, hixiene e calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos nas persoas e no

medio.

i) Cumprir os obxectivos de produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais axeitadas

cos membros do equipo de traballo.

j) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia. k) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu

traballo.

l) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

m) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora, e adaptándose a diferentes postos

de traballo e a novas situacións.

n) Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de

comercialización.

o) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.

CONTORNO PROFESIONAL:

1. Esta figura profesional desenvolve a súa actividade profesional en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector da

hostalaría, aínda que tamén pode traballar por conta propia en pequenos establecementos de restauración. Esta profesión desenvólvese en

sectores e subsectores produtivos en que se desenvolvan procesos de elaboración e servizo de alimentos e bebidas, como o sector da hostalaría

e, no seu marco, as áreas de hostalaría e restauración (tradicional, moderna e colectiva).
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2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes: ¿ Camareiro/a de bar e cafetaría ou restaurante. ¿ Xefe/a de rango. ¿

Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas. ¿ Barman. ¿ Axudante de somelier. ¿ Auxiliar de servizos

en medios de transporte.

PROSPECTIVA DO TÍTULO NO SECTOR:

1. O cambio nos hábitos de vida da poboación consumidora. Ademais das implicacións obvias do feito de que Galicia sexa un destino turístico

tradicional, os hábitos de vida da cidadanía están a cambiar a grande velocidade. A incorporación da muller ao traballo remunerado, a proliferación

de fogares dun só individuo e o afastamento dos postos de traballo son, entre outros, factores que inciden directamente sobre o consumo de

alimentos fóra do fogar.

2. A tipoloxía dos establecementos. En relación co anterior, as cadeas de restauración rápida, de restauración moderna, de restaurantes temáticos

e a ¿neorestauración¿, así como os servizos para colectividades, son o subsector que maior crecemento está a experimentar, e espera que se

manteña nos vindeiros anos. Pola contra, o mercado apunta a un estancamento dos restaurantes tradicionais e de luxo, ligados a un servizo de

tipo clásico.

3. Evolución tecnolóxica. A desaparición progresiva de establecementos altamente especializados e ligados ao servizo tradicional, xunto co

desenvolvemento de novas empresas de restauración, obriga a unha grande polivalencia a este tipo de profesional. Ao mesmo tempo, a

organización da produción está variando substancialmente cara a unha maior especialización nas tarefas e unha maior capacidade de

coordinación entre cada fase; en relación con isto, os horarios tenden a flexibilizarse.

4. A formación do persoal profesional. Como consecuencia do anterior, o sector reclama unha cantidade importante de profesionais dos servizos,

con especial capacidade para abranguer un número amplo de tarefas e un talante continuo de orientación cara á clientela. Doutra banda, fanse

imprescindibles as actitudes favorables cara á autoformación e cara á responsabilidade, tanto no referido á importancia da seguridade, da hixiene e

da calidade, como á posición que supón traballar nun contorno organizativo de estandarización crecente.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumno o alumna se poidan inserir laboralmente a desenvolver a súa carreira

profesional no sector da restauración.
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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 Nesta unidade o alumnado profundizará na relación xurídica e económica que une ao empresario e ao
traballador e coñecerá os dereitos e deberes esenciais que se derivan dela.

Contrato de traballo 36 34

2 Nesta unidade o alumnado aproximarase ao sistema de seguridade social, comprendendo o seu
funcionamento, así como as principais prestacións da súa acción protectora.

Seguridade Social. 8 7

3 Nesta unidade o alumnado concienciarase da importancia do traballo en equipo nas actuais organizacións,
recoñecendo algunhas das súas claves.

Equipos de traballo 4 4

4 Nesta unidade o alumnado iniciarase na construción dun proxecto profesional propio que mellore a súa
empregabilidade no futuro.

Procura de emprego. 14 13

5 Nesta unidade o alumnado concienciarase da importancia da prevención nas empresas e coñecerá os
conceptos básicos, os dereitos e deberes da normativa, os principais factores de risco e medidas preventivas,
incluídos os primeiros auxilios.

Prevención de riscos
laborais.

45 42
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Contrato de traballo 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

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

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

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

   CA2.6.1 Identificouse o convenio colectivo aplicable no sector, determinando o seu ámbito de aplicación.

   CA2.6.2 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional no que se refire á
clasificación profesional e á xornada.

   CA2.6.3 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional no que se refire ás
condicións salariais.

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.
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Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

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

 Análise da relación laboral individual.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en servizos en restauración.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

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

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

   Análise das principais condicións de traballo: retribución.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Seguridade Social. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema de seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. 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 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguranza.

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

 Protección por desemprego.

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

N.º Título da UD Duración

3 Equipos de traballo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

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

 Equipos no sector da restauración segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

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

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Procura de emprego. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en servizos en restauración.

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

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

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en servizos en restauración.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en servizos en restauración.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

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

N.º Título da UD Duración

5 Prevención de riscos laborais. 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en servizos en restauración. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en servizos en restauración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

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

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

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

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

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

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

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

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

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da restauración.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

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

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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De acordo co DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de

Galicia (art. 49) os procedementos de avaliación aplicados polo equipo docente, que serán accesibles ao alumnado con necesidades específicas,

terán en conta a competencia xeral e as capacidades profesionais, persoais e sociais características do título, que constitúen a referencia para

definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos, expresados en termos de RESULTADOS DE APRENDIZAXE dos módulos

profesionais que o conforman.

A valoración do grao de consecución destes resultados de aprendizaxe farase tomando como referencia inmediata os CRITERIOS DE

AVALIACIÓN establecidos para o módulo de FOL, tendo en conta que terán a consideración de MÍNIMOS ESIXIBLES os seguintes:

UT 1:

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

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

CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

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

colectivos.

 CA2.6.1 - Identificouse o convenio colectivo aplicable no sector, determinando o seu ámbito de aplicación.

CA2.6.2 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no

sector profesional no que se refire á clasificación profesional e á xornada.

CA2.6.3 - Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no

sector profesional no que se refire ás condicións salariais.

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

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

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

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

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

UT 2:

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

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

CA3.4 - Determináronse as principais prestacións contributivas da seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da

súa contía nalgúns supostos prácticos.

CA3.5 - Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da

contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

UT 3:

CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en servizos en restauración e valoráronse

as súas vantaxes sobre o traballo individual.

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA1.5 - Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

UT 4:

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

 CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do

proceso produtivo.

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

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

CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en servizos en restauración.

CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse

a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

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

restauración.

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

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

UT 5:

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

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

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

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

CA1.5 - Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da

maternidade e a lactación, e de menores.

CA1.6 - Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da restauración.

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

CA2.1 - Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional

de técnico en servizos en restauración.

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

CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais,

relacionados co perfil profesional de técnico servizos en restauración.

CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en servizos en

restauración.

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

riscos laborais.

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

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

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

emerxencia.

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

cadaquén.

CA4.1 - Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou

para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

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

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

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

CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así

como a composición e o uso da caixa de urxencias.

Os PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN empregados para os distintos criterios de avaliación son os seguintes:

1. PROBAS ESCRITAS DE EXAME. Realizaranse tantos como considere o profesor e, al menos, un por trimestre. Poderán consistir en preguntas

longas a desenvolver, preguntas curtas, tarefas de relacionar, casos prácticos, cuestionarios de verdadeiro/falso, ou tests de resposta única e/ou

múltiple coa penalización no seu caso indicada na proba. Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables:

 - Está prohibido o uso de móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou con conexión a internet. Poderase solicitar ao

alumnado que deposite os seus teléfonos, apagados ou silenciados previamente, nun lugar da aula inaccesible para eles, durante a realización das

probas, séndolle entregados unha vez estas rematen.

 - Se se detecta algún alumno/a copiando, deberá entregar a proba e esta considerarase suspensa.

 - A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame (do contrario todas as preguntas teñen o mesmo valor).

 - Se un alumno falta a un exame, con causa xustificada a xuízo do docente, poderá realizalo na data en que se celebre o seguinte exame, sexa na

mesma ou en distinta avaliación. Se xa non estivese previsto ningún exame máis na avaliación ordinaria, ou ben se tivera faltado ao primeiro

exame sen causa xustificada a xuízo do docente, deberá realizalo dentro do período de recuperación establecido no apartado 6.a da presente

programación. Se o alumno que faltara a un exame perdera o dereito á avaliación continua, aplicarase o previsto no apartado 6.b da programación.

Poderase seguir un sistema de comodíns, que o alumnado obterá ao contestar correctamente a preguntas escritas nas clases diarias e que poderá

empregar posteriormente para neutralizar, total o parcialmente, preguntas incorrectamente contestadas nas probas de exame.

2. TAREFAS DE AULA avaliables con TÁBOA DE OBSERVACIÓN. Realizaranse para a avaliación dalgúns criterios de avaliación nas UT 1, 2, 3 e

5. Consistirán en comentarios críticos sobre aspectos valorativos do currículo, en dinámicas de grupo, e nun traballo de avaliación de riscos, a

realizar e entregar no prazo límite indicado polo docente.

3.- PROXECTOS avaliables con TÁBOA DE OBSERVACIÓN. Realizarase para a avaliación da UT 4 (proxecto profesional), que  deberá

entregarse necesariamente por escrito no prazo límite indicado polo docente.

Os criterios de avaliación mínimos esixibles sempre son avaliados coa proba escrita e coa táboa de observación do Proxecto da UT 4. A táboa de

observación empregada para a avaliación das tarefas de aula e do traballo da UT 5 correspóndese en todos os casos con criterios de avaliación

que non son mínimos esixibles. Partindo do peso relativo asignado a cada criterio de avaliación nas diferentes unidades de traballo, os criterios de

cualificación globais de cada UT  son os seguintes:

UT Probas escritas TO Tarefas de aula TO Proxecto/Traballo

1 90%                         10%                          0%

2 90%                         10%                          0%

3 70%                         30%                          0%

4 0%                                 0%                                  100%

5 90%                         0%                                  10%

Ponderación parcial de cada unidade de traballo na nota final do módulo de FOL:

UT 1: 40%
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UT 2: 10%

UT 3: 5%

UT 4: 10%

UT 5: 35%

Ponderación global dos diversos instrumentos na avaliación final do módulo de FOL: Exame (80%), Tarefas (10%) e Proxecto (10%).

A cualificación de cada avaliación parcial obterase da media ponderada acadada nos distintos resultados de aprendizaxe avaliados no trimestre. A

tal efecto, terase en conta o seguinte:

 1.- Para superar a avaliación trimestral e poder facer media será necesario ter superados todos os resultados de aprendizaxe avaliados no

trimestre; do contrario, suspenderase a avaliación e deberase recuperar o RA pendente.

 2.- Entenderase superado un resultado de aprendizaxe cando o alumno obteña globalmente un 50% ou máis dos CA mínimos esixibles dese RA.

A non superación de CA que non son mínimos esixibles, ou ben a non superación dun ou varios CA mínimos esixibles individualmente non

acarrearán, en ningún caso, por sí mesmos, o suspenso do RA, sempre que se cumpra a condición inicial. En tales casos, dado que se considera

superado o RA, o alumno non deberá realizar ningunha actividade de recuperación.

 3.- A nota final do RA obterase de sumar a puntuación acadada nos CA mínimos esixibles e a puntuación acadada nos CA que non son mínimos

esixibles. Agora ben, dado que é condición imprescindible para superar o RA acadar un 50% ou superior nos CA mínimos esixibles, se o alumno

obtén no RA unha nota global de 5 ou superior, pero ten menos do 50% nos CA mínimos esixibles, terá suspenso o RA e levará unha nota dun 4.

Isto significa que a puntuación acadada nos CAs que non son mínimos esixibles sempre serve para subir nota, unha vez superado o RA, pero non

serve, por sí mesmo, para entener superado o RA.

 A cualificación parcial expresarase de 0 a 10 e nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por defecto ou

exceso, excepto que esta sexa inferior a 5 (xa que é preciso obter un mínimo dun 5 para superar a avaliación). As cualificacións inferiores a 1

cualificaranse en todo caso cun 1. No caso de que a media trimestral sexa 5 ou superior, pero non se superen todos os RAs avaliados no trimestre,

a nota máxima da avaliación no boletín trimestral será dun 4.

A cualificación final do módulo de FOL será a media ponderada das 3 avaliacións, tendo en conta o peso de cada unidade na avaliación final.

Aplicaranse as mesmas normas de redondeo que no parágrafo anterior. Para superar o módulo de FOL é necesario ter superados todos os RAs e

todas as avaliacións, segundo o arriba disposto, polo que de non ter superado algún RA e algunha avaliación a nota final sempre será inferior a 5

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, estas pautas de cualificación poderán, no seu caso e de ser necesario,

flexibilizarse concedendo máis tempo para a realización das probas ou maior prazo para a entrega dos proxectos ou das tarefas avaliables.

Os instrumentos de avaliación empregados no módulo e antes descritos están concebidos para o uso presencial na aula, pero, se durante o curso

se producise algunha situación de confinamiento de alumnado ou profesorado, tanto total, como de persoas en concreto, tamén poderán ser

utilizados estes instrumentos a través de ferramentas informáticas como a aula virtual, correo electrónico ou outras.

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

1.- No mes de xuño, tras a 3ª avaliación, para ao alumnado que non conseguise o módulo segundo os parámetros indicados no apartado quinto da

presente programación, o profesor definirá no informe individualizado de avaliación os resultados de aprendizaxe pendentes e a recuperar por cada

alumno, programará as actividades de recuperación a realizar polo alumnado no período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final e

detallará a data de realización do exame no mes de xuño, así como, no seu caso, as datas de entrega do proxecto avaliable, que, en todo caso,
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sexa necesario efectuar para a recuperación das partes pendentes do módulo. Para a superación da materia durante este período estableceranse

os mesmos criterios de cualificación expresados no apartado quinto da presente programación.

Sen prexuízo do anterior, ao longo do curso o profesor poderá, de xeito facultativo, realizar aquelas actividades de recuperación que considere

oportunas, non estando obrigado a elo, en ningún caso.

2.- No suposto de que se promocione a segundo con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos realizarase un informe de avaliación individualizado.

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

Segundo o disposto no artigo 25 da Orde de 12 de xullo de 2011, o alumnado con faltas de asistencias equivalentes ao 10% ou máis das sesións

totais do módulo (107 sesións) perderá o dereito á avaliación continua. 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. A tal efecto e de acordo coas normas do centro, establécese un máximo

dun 10 % de faltas non xustificadas (11 sesións) e un máximo dun 5% adicional de faltas xustificadas (6 sesións). Unha vez cuberto o 5% de faltas

xustificadas, todas as faltas posteriores (aínda que teñan xustificación) consideraranse non xustificadas. Por todo o anterior, perderá, en

consecuencia, o dereito de avaliación continua o alumnado que, de calquera xeito, teña 12 ou máis faltas non xustificadas, ou o alumnado que teña

18 ou máis faltas totais, xustificadas e/ou non.

A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior. Non obstante, será obrigatorio apercibilo previamente unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia (7 sesións).

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua non perde o seu dereito de asistencia a clase. Non obstante, 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.

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua será avaliado dalgún dos seguintes xeitos:

 A)  Cos mesmos instrumentos e procedemento de avaliación previstos para o módulo de FOL no apartado quinto da programación,  se o alumno

así o solicita a realiza todas as probas escritas e entrega o proxecto avaliable. No caso de que o alumno non realice alguna das probas escritas ou

non entregue o proxecto avaliable nas datas establecidas, deberá ser avaliado necesariamente segundo o apartado seguinte.

 B) Mediante unha proba extraordinaria, no caso de aquel alumnado co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non fora posible utilizar os

instrumentos ordinarios de avaliación ou ben, no caso de aquel alumnado que non tivera solicitado ser avaliado deste xeito ordinario. A proba

extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente terá lugar no mes de xuño e consistirá nun exame escrito de

carácter téorico-práctico que abranguerá todos os resultados de aprendizaxe do módulo (incluso os xa superados, no seu caso) e que suporá o

100% da nota final. Para poder superar o módulo con esta proba, o alumno deberá acadar nela unha cualificación mínima do 50% nos CA da

proba que sexan minimo esixible.
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En consecuencia, queda claramente establecido que o alumno con perda do dereito á avaliación continua poderá optar entre ser avaliado de xeito

ordinario, co resto do alumnado, se así o solicita e realiza todas as probas e o proxecto avaliables ou ben, ser avaliado de xeito extraordinario coa

referida proba extraordinaria. Agora ben, se, escollida a primeira opción e avaliado cos instrumentos de avaliación ordinarios, o alumno, na 3ª

avaliación, non superara o módulo, non terá dereito en ningún caso a realizar as actividades de recuperación establecidas no apartado 6.a da

presente programación nin á proba extraordinaria á que se refire o parágrafo seguinte, e deberá repetir o módulo.

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

Consonte o disposto na Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o profesor realizará un análise do grao de cumprimento da programación, do grao de

adquisición dos obxectivos iniciais da programación por parte dos alumnos, así como da propia práctica docente.

No caso de que se detecten problemas, faranse as modificacións na programación que se consideren convenientes, a xuízo do profesor.

O seguimento mensual da programación faráse a través da aplicación informática prevista a tal efecto pola Consellería de Educación.

Entregarase unha memoria final de curso, no modelo facilitado polo Departamento de Calidade do centro educativo, que recollerá, no seu caso, as

modificacións efectuadas na programación ao longo do curso e as propostas de mellora para o vindeiro curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo de curso, realizarase unha avaliación inicial do alumnado, mediante a entrega dun cuestionario de avaliación inicial sobre

coñecementos previos e outras cuestións de interese, que se complementará cos datos proporcionados polo titor na sesión de avaliación inicial.

Así mesmo, o docente, antes de cada unidade, poderá pulsar o estado de coñecementos específicos previos do alumnado.

A partir da información suministrada polos procedementos anteriores, o docente establecerá o nivel do alumnado, partindo del para a impartición

do módulo e das distintas unidades, así como, no seu caso, as necesidades específicas que houbera na aula, tomando as medidas previstas no

apartado 8.b da presente programación.

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

Sen prexuízo do obxectivo principal do docente en canto a necesaria adquisición polo alumnado das competencias establecidas no currículo de

aplicación para o módulo, procurarase atender á diversidade da aula e ás necesidades educativas específicas do alumnado para garantir un ensino

de calidade que permita o desenvolvemento persoal e unha sociedademáis xusta.

B.1.- Perspectiva xeral de atención á diversidade da aula. Dada a alta probabilidade de contar cun grupo-aula heteroxéneo, a obriga de educar en

e para a diversidade e o principio do deseño para todos/as da Lei 10/2014 e o disposto no Decreto 229/2011, aconsellan unha programación de

aula aberta e flexible que dea resposta aos distintos requirimentos do grupo. Así, sempre que sexa posible, poderase tomar algunha medida para

atender os diversos niveis de madurez, os diversos intereses e motivacións e os distintos ritmos do alumnado da aula (vg, procurar agrupamentos

heteroxéneos, considerar distintos tempos de realización de actividades, propoñer lecturas ou outras actividades, etc.).

B.2.- Perspectiva personalizada de atención a alumnado con N.E.A.E. No caso de que, tras a sesión de avaliación inicial e por indicación do

Departamento de Orientación do centro, algún alumno/a requira atención educativa específica, por ter necesidades educativas especiais,

dificultades de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades, por incorporación tardía ao sistema educativo, por condicións persoais ou de historia

escolar (arts.73 LOE e 14 LOMCE), sempre que sexa posible e axeitado, á xuízo do docente, adoptaranse as medidas de atención á diversidade
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aconselladas polo citado Departamento de Orientación, unha vez valorado o alcance das necesidades educativas específicas do alumno, todo elo,

dentro das orientacións xerais establecidas pola Consellería de Educación para cada caso concreto, e tendo en conta que, na medida do posible e

en virtude do principio de normalización, procurarase que a atención específica poida ser acadada coa adopción de medidas ordinarias de reforzo

educativo e seguimento, tales como medidas de adaptación de elementos non prescritivos do currículo e de seguimento (vg, repetición

individualizada de explicacións ou apoio individualizado durante as tarefas), medidas organizativas (vg, situar ao alumno nas primeiras filas),

medidas para mellorar a atención (vg, preguntarlle de vez en cando na clase), medidas para proporcionar hábitos de estudo (vg, preguntarlle

diariamente para comprobar o aprendido), medidas para aumentar a autoestima (vg, recoñececerlle os progresos que realiza), etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A finalidade da educación debe ser a de incorporar ao alumno/a á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos

coñecementos científicos do módulo, senón que tamén se debe procurar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na actualidade

(guerras, desigualdade, inxustiza, agotamento de recursos naturais...), co fin de contribuír, na medida do posible, ao desenvolemento integral da

persoa e á construción dunha sociedade máis libre, xusta e pacífica.

A inclusión da educación en valores no módulo de FOL pode realizarse, según o caso, de diversos xeitos (nos criterios de avaliación, nos contidos,

nos obxectivos das unidades, nas propias actividades ou na metodoloxía empregada).

Os principais valores que se poderán traballar, na medida do posible, no módulo de FOL son:

Educación para a paz:

Asociada coa tolerancia, a non violencia, a cooperación internacional, en RELACIÓNS LABORAIS, poderase traballar na negociación colectiva e

na folga inculcando unha actitude de respeto cara á opinión dos demáis e das maiorías, e, no seu caso, ao tratar as relacións económicas entre

países, o comercio internacional e a Unión Europea.

Educación para a saúde e calidade de vida:

Especialmente importante no módulo, pois hai un bloque de contidos adicado específicamente á SAÚDE LABORAL: a importancia de adoptar

medidas de seguridade e hixiene, a prevención de riscos para a mellora da súa saúde e calidade de vida.

Educación vial:

Tamén se poderá introducir en SAÚDE LABORAL, pois é outro xeito en que se afecta á saúde, mediante o estudo específico das sinalizacións de

seguridade en prevención.

Educación ambiental:

Os problemas do medio ambiente, poderanse desenvolve en SAÚDE LABORAL, incidindo nas repercusións das industriais (riscos físicos,

químicos e biológicos) no ecosistema, a prevención como instrumento de preservación do medio e de mellora da calidade de vida, e a necesidade

do cumprimento polas empresas desta normativa.

Educación para a igualdade entre sexos:

Poderase traballar en ORIENTACION, corrixindo os prexuízos e discriminacións existentes á hora da elección da profesión ou na selección de

persoal; en RELACIÓNS LABORAIS e SAÚDE LABORAL , con ocasión da igualdade legal entre homes e mulleres en ambas materias,

desterrando a discriminación na empresa, e favorecendo o respeto polas mulleres coma traballadoras.

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Educación moral e cívica:

Pretende a construcción dun espiritu crítico o desenvolvemento moral da persoa, o respeto polos demais, a convivencia, e o pluralismo. Poderase

traballar en RELACIÓNS LABORAIS, a responsabilidade polo traballo ben feito, o comportamento correcto e a cooperación cos compañeiros, e

fomentando a xestión ética da empresa; en SAÚDE LABORAL, a transcendencia humana de prácticas inseguras, a solidaridade nos accidentes; en

ORIENTACIÓN, a ética no proceso de selección de persoal.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso e sempre que sexa posible, poderanse realizar diversas actividades complementarias e/ou extraescolares, previa coordinación

co departamento específico do grupo e coa colaboración con entidades e profesionais externos, co fin de completar a adquisición de competencias

do alumnado e mellorar a súa relación co contorno no que se desenvolve a actividade de ensino aprendizaxe.

Estas actividades, organizadas polo propio docente e/ou polo Departamento de FOL, poden incluír:

* Visitas aos Xulgados e/ou a Feiras de Emprego.

* Charlas sobre sindicatos e/ou voluntariado social.

* Charlas sobre a loita contra incendios.

* Taller de Primeiros Auxilios.

* Uso de internet e redes sociais para a busca de emprego

* Taller sobre a busca de emprego.

* Conferencia sobre o mercado laboral.

10.Outros apartados

10.1) Normas dentro da aula.

O alumnado deberá cumprir en todo momento o establecido nas Normas de Organización e Funcionamento do centro educativo, co fin de garantir

un axeitado desenvolvemento das clases que contribúa á consecución por parte do alumnado dos obxectivos curriculares.

En particular, no que se refire á PUNTUALIDADE, o alumnado deberá ter en conta o seguinte:

- Procurarase a máxima puntualidade na entrada ás clases tanto por parte do profesorado como do alumnado.

- Unha vez comezada a clase, o alumnado que chegue tarde, poderase incorporar á mesma sempre e cando, non supere os 15 min e non

interrompa o normal desenvolvemento, con autorización expresa do docente, do contrario incorporarase na hora seguinte. Este retraso reflectirase

no control de faltas.

- Nas actividades que así o requiran, procurarase a máxima puntualidade na conexión, podéndose incorporar sempre e cando non se superen os

15 minutos co consentimento expreso do docente, e non se interrompa o normal desenvolvemento da actividade. Contabilizarase como falta

aquelas ausencias a actividades que o docente estime como obrigatorias.

- Considérase falta de puntualidade cando o retraso non sexa superior a 15 minutos. A partir deste tempo poñerase falta de asistencia, a hora que

corresponda.

- A falta reiterada de puntualidade considérase conduta contraria á convivencia.

No que se refire ao USO DE MÓBILES E OUTROS DISPOSITIVOS, o alumnado deberá cumprir o seguinte:
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- Deberase apagar ou silenciar calquera dispositivo non autorizado, con especial mención aos teléfonos móbiles, que interrompa o correcto

funcionamento da clase durante as mesmas. Non se poderá facer uso do mesmo dentro das aulas, talleres, biblioteca, salón de actos ou calquera

espazo no que se estea a desenvolver a actividade educativa, nin saír destes lugares durante as sesións lectivas para utilizalos, salvo causas

debidamente xustificadas e con autorización expresa do docente.

- Deberanse apagar ou silenciar os calquera dispositivo non autorizado, con especial mención aos teléfonos móbiles, que interrompa o correcto

funcionamento da conexión, salvo causas debidamente xustificadas e con autorización expresa do docente.

- O docente poderá solicitar ao alumnado que deposite, ao inicio da clase, o móbil ou calquera outro dispositivo nun lugar específico da aula ou

espazo educativo alonxado do seu acceso inmediato, para impedir o seu uso durante a clase ou durante a realización dalgunha actividade.

Extraordinariamente, durante o transcurso da clase ou da actividade, poderase permitir algún uso puntual do móbil ou dispositivo, sempre que

houbera causa debidamente xustificada e con autorización expresa do docente. Ao final da clase ou da actividade, o docente permitirá a recollida

dos móbiles ou demais dispositivos depositados.

- De conformidade co establecido na Lai 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, o profesor está facultado

para requerir ao alumnado a entrega de calquera obxecto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, sexa perigoso ou

que poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. Este requirimento obriga ao

alumnado requerido á inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesor na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á

disposición do alumno maior de idade (ou do representante legal, no caso dos menores) unha vez rematada a xornada escolar ou a actividade

complementaria ou extraescolar, todo elo, xen prexuízo das correcciones disciplinarias que correspondan.

10.2) Metodoloxía

As ferramentas metodolóxicas utilizadas polo docente empregarán, sobre todo, os medios propios do ensino presencial (apuntamentos e/ou libro

de texto, explicacións na aula, proxección de materiais no ordenador da aula, etc.).

Non obstante prevese a utilización de medios propios do ensino on line (aula virtual, videoconferencias, correo electrónico, etc.) no caso de ser

necesarios estes últimos como consecuencia de que se produzca unha situación de confinamento ao longo do curso, que impida a asistencia ó

centro educativo.
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