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Profesorado asignado ao módulo MÓNICA TOURIÑO FERREIROS,LORENA CAMBÓN LOSADA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación corresponde ó módulo profesional TELEASISTENCIA do ciclo medio ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE

DPENDENCIA, da Familia Profesional SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE, cunha duracion de 2.000 horas, impartido no CIFP

COMPOSTELA de Santiago de Compostela.

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade no sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á

xestión doméstica.

As medidas establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción  da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de

dependencia, así como o aumento de persoas da terceira idade, fai previsible unha alta inserción laboral e unha tendencia de crecemento estable.

Na actual situación  na que se produce unha diminución de coidadores informais no ámbito familiar derivada da situación socioeconómica e laboral

das familias ha redundar tamén nunha maior empregabilidade das persoas con esta titulación.

O forte crecemento dos servizos de atención diúrna que se observa vai requirir profesionais con maior competencia e versatilidade na realización

de actividades de apoio psicosocial.

A asistencia para a autonomía persoal, que aparece como sector emerxente, esixe profesionais con competencias relacionadas coa función de

acompañamento.

A progresiva implantación das novas tecnoloxías fai necesaria unha actualización permanente neste campo, para se adaptar aos cambios que se

vaian introducindo

nas institucións e no propio domicilio.

A presente programacion corresponde ao módulo profesional de TELEASISTENCIA. As cualificaciónsprofesionais completas incluídas no título e

referidas a este módulo son as seguintes:

c) Xestión de chamadas de teleasistencia, SSC443_2 (Real decreto 1096/2011, do 22 de xullo), que abrangue as seguintes unidades de

competencia:

UC1423_2: atender e xestionar as chamadas entrantes do servizo de teleasistencia.

UC1424_2: emitir e xestionar as chamadas saíntes do servizo de teleasistencia.

UC1425_2: manexar as ferramentas, as técnicas e as habilidades para prestar o servizo de teleasistencia.

Os contidos e actividades de ensino-aprendizaxe van encamiñados a que o alumnado obteña as competencias que lle acrediten a desenvolver a

súa actividade profesional no sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á xestión doméstica. De maneira

específica, as ocupacións e os postos de traballo máis salientables que poderán desenvolver, son os seguintes:

Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.

Xerocultor/ora.

Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en

institucións.

Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.

Auxiliar de axuda a domicilio.

Asistente de atención domiciliaria.

Traballador/ora familiar.

Auxiliar de educación especial.

Asistente persoal.

Teleoperador/ora de teleasistencia.
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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 Descrición das normas e características do servizo de teleasistencia. Organización e funcionamento do servizo
de teleasistencia. Colectivos de atención.  ás características das persoas usuarias.

A teleasistencia.
Características,
organización e
persoas usuarias.

30 30

2  Xestión de chamadas saíntes. Adestramento na comunicación telefónica e as habilidades interpersoaisXestionamos as
chamadas saíntes

28 27

3 Prinicipios e procedementos de actuación nas chamadas entrantes.Xestionamos as
chamadas entrantes

28 27

4 Rexistro de incidencias. Calidade do servizo.Rexistro e seguimento
nas chamadas
entrantes e saíntes. O
control de calidade.

18 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A teleasistencia. Características, organización e persoas usuarias. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza a propia intervención no servizo de teleasistencia tendo en conta as características e o equipamento técnico do posto 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

CA1.1 Describíronse as características, as funcións e a estrutura do servizo de teleasistencia.

CA1.2 Organizouse o espazo físico da persoa operadora con criterios de limpeza, orde e prevención de riscos.

CA1.3 Describíronse as normas de hixiene, ergonomía e comunicación que preveñen riscos sobre a saúde de cada profesional.

CA1.4 Argumentouse a necesidade de seguir os protocolos establecidos para mellorar a calidade do servizo en cada quenda.

CA1.5 Utilizáronse aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas propias do servizo de teleasistencia.

CA1.6 Comprobáronse os terminais e os dispositivos auxiliares dos servizos de teleasistencia.

CA1.7 Describíronse as continxencias máis habituais no uso das ferramentas telemáticas.

CA1.8 Xustificouse a importancia de garantir a confidencialidade da información e o dereito á intimidade das persoas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Servizo de teleasistencia: características, funcións e estrutura.

 Orde e mantemento do espazo físico de traballo: importancia do seu mantemento para a quenda seguinte.

 Prevención de riscos laborais: normas de hixiene, ergonomía e comunicación.

 Cooperación no servizo de teleasistencia. Aplicación dos protocolos propios do servizo para mellorar a súa calidade.

 Uso de hardware e software de teleasistencia: tipos.

 Uso de ferramentas telemáticas: compoñentes e características, manipulación e regulación.

 Terminal e dispositivos auxiliares: utilización. Manual de instrucións.

 Verificación do contrasinal de acceso. Protección de datos e confidencialidade.

 Dereitos da persoa usuaria: dereito á intimidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestionamos as chamadas saíntes 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica procedementos de xestión das chamadas saíntes utilizando aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas. 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 Accedeuse á aplicación informática mediante o contrasinal asignado.

CA2.2 Seleccionáronse na aplicación informática as axendas para realizar durante a quenda de traballo.

CA2.3 Programáronse as chamadas en función do número, o tipo e a prioridade establecida no protocolo.

CA2.4 Seleccionouse correctamente a chamada de axenda na aplicación informática.

CA2.5 Aplicouse un protocolo de presentación personalizado.

CA2.6 Axustouse a conversa ao obxectivo da axenda e ás características da persoa usuaria.

CA2.7 Seguíronse os protocolos establecidos para a despedida.

CA2.8 Argumentouse a valoración do uso dunha linguaxe apropiada á persoa que recibe a chamada saínte.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Xestión de axendas: tipos. Localización na aplicación informática.

 Programación de axendas. Protocolos e pautas de actuación para a planificación de chamadas diarias. Criterios de prioridade.

 Altas e modificación de datos no expediente da persoa usuaria.

 Emisión de chamadas en servizos de teleasistencia.

 Aplicación de protocolos de presentación e despedida: personalización.

 Pautas de comunicación segundo axenda.

 Valoración da importancia de adecuar a comunicación á persoa interlocutora.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestionamos as chamadas entrantes 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica procedementos de xestión das chamadas entrantes seguindo o protocolo e as pautas de actuación establecidos. 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 Seguíronse os protocolos establecidos para a presentación, o desenvolvemento e a despedida.

CA3.2 Verificouse a alta da persoa no servizo.

CA3.3 Adecuouse ás características da persoa usuaria a explicación sobre as características e as prestacións do servizo, así como sobre o funcionamento do terminal e os dispositivos
auxiliares.

CA3.4 Actualizáronse os datos da persoa na aplicación informática.

CA3.5 Utilizáronse estratexias facilitadoras da comunicación e un trato personalizado.

CA3.6 Respondeuse correctamente ante situacións de crise e emerxencias.

CA3.7 Puxéronse en marcha os recursos adecuados para responder á demanda presentada.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as opinións e as decisións da persoa usuaria.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Aplicación de protocolos de presentación e despedida.

 0Boas prácticas profesionais: respecto polas opinións e as decisións das persoas usuarias.

 Verificación da alta da persoa usuaria do servizo.

 Alarmas: tipos e actuación.

 Aplicación de técnicas de atención telefónica.

 Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz: resposta ás necesidades e ás demandas das persoas usuarias.

 Identificación de situacións de crise: tipos e actuación.

 Aplicación de técnicas de control de estrés en servizos de teleasistencia.

 Xestión de chamadas e mobilización de recursos: tipos, criterios e pautas de actuación.

 Niveis de actuación fronte a emerxencias.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Rexistro e seguimento nas chamadas entrantes e saíntes. O control de calidade. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza o seguimento das chamadas entrantes e saíntes, rexistra as incidencias e as actuacións realizadas, e elabora o informe correspondente. 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 Explicáronse os medios técnicos que favorecen a transmisión de información entre quendas.

CA4.2 Aplicáronse técnicas e procedementos de rexistro de información.

CA4.3 Describíronse os tipos de informes do servizo de teleasistencia.

CA4.4 Elaboráronse informes de seguimento.

CA4.5 Identificáronse os aspectos da súa práctica laboral susceptibles de mellora.

CA4.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a intervención de diferentes profesionais.

CA4.7 Transmitíronselles as incidencias e as propostas de mellora ás persoas competentes.

CA4.8 Valorouse a importancia de adecuar a súa competencia profesional a novas necesidades no campo da teleasistencia.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Rexistro e codificación da información.

 0Recollida da opinión de persoas usuarias: propostas e alternativas.

  Rexistro e transmisión de incidencias.

  Adaptación a novas necesidades.

 Aplicación de técnicas e procedementos de rexistro de información.

 Xestión de expedientes: rexistros que os compoñen.

 Tipos de información para rexistrar.

 Axendas de seguimento: casos en que se programa e se rexistra.

 Elaboración de informes: tipos, elementos, información, estrutura, redacción e presentación.

 Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes.

 Situacións nas que cómpre a intervención de diferentes profesionais.

 Indicadores da calidade do servizo de teleasistencia.
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5.a. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente modulo evidenciarán a consecución de todos os Resultados de Aprendizaxe  dun xeito

equilibrado. Asi mesmo, dado que se trata de ensinanzas presenciais alumno/a deberá asistir regularmente ás actividades programadas,

considerandose como Perda de Avaliación continua cando o nº de faltas supere o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12

de xullo de 2011. (DOG nº136/2011 do 15 de xullo). Acordase engadir un 5% de faltas xustificadas .

Os mínimos eSixibles estan explicitados en cada unidade didáctica e serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non

superadas, así como a proba de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación

ordinario do módulo.

Unidades Didácticas e mínimos exixibles:

Unidade 1:

 CA 1.1 -Describíronse as características, as funcións e a estrutura do servizo de teleasistencia.

  CA 1.3 -Describíronse as normas de hixiene, ergonomía e comunicación que preveñen riscos sobre a saúde de cada profesional.

  CA 1.8-Xustificouse a importancia de garantir a confidencialidade da información e o dereito á intimidade das persoas.

Unidade 2:

  CA 2.1 -Accedeuse á aplicación informática mediante o contrasinal asignado.

  CA 2.2 -Seleccionáronse na aplicación informática as axendas para realizar durante a quenda de traballo.

  CA 2.5 -Aplicouse un protocolo de presentación personalizado.

  CA 2.6 -Axustouse a conversa ao obxectivo da axenda e ás características da persoa usuaria.

  CA 2.7 -Seguíronse os protocolos establecidos para a despedida.

  CA 2.8 -Argumentouse a valoración do uso dunha linguaxe apropiada á persoa que recibe a chamada saínte.

Unidade 3:

  CA 3.1 -Seguíronse os protocolos establecidos para a presentación, o desenvolvemento e a despedida.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  CA 3.3 -Adecuouse ás características da persoa usuaria a explicación sobre as características e as prestacións do servizo, así como sobre o

funcionamento do terminal e os dispositivos auxiliares.

  CA 3.4 -Actualizáronse os datos da persoa na aplicación informática.

  CA 3.6 -Respondeuse correctamente ante situacións de crise e emerxencias.

  CA 3.8 -Argumentouse a importancia de respectar as opinións e as decisións da persoa usuaria.

Unidade 4:

  CA 4.2 -Aplicáronse técnicas e procedementos de rexistro de información.

  CA 4.3 -Describíronse os tipos de informes do servizo de teleasistencia.

  CA 4.4 -Elaboráronse informes de seguimento.

  CA 4.7 -Transmitíronselles as incidencias e as propostas de mellora ás persoas competentes.

Os criterios de avaliación incluídos nos propios resultados de aprendizaxe figuran en cada unidade didáctica e, tomando como referencia as

actividades de ensino e aprendizaxe, guiarase ao alumnado no xeito máis idóneo para que poidan saber como evidenciar os seus coñecementos,

destrezas e actitudes para acadar a avaliación

positiva.

As actividades de avaliación serán elixidas entre as previstas como actividades de ensino e aprendizaxe para cada unidade didáctica, e daranse

indicacións precisas sobre aquelas que deba realizar, constituíndo o marco guía para a avaliación de cada alumno/a.

A planificación da avaliación, tanto de unidades didácticas como do módulo no seu conxunto, ten como fin comparar os resultados de cada

alumno/a cos criterios de avaliación de cada unidade e cos resultados de aprendizaxe do módulo como referente obrigado.

Os tipos de avaliación que se realizan son: inicial, continua e final do módulo. Dende o punto de vista da función no proceso de ensino e

aprendizaxe, a avaliación será formativa e sumativa. Tendo en conta o axente principal practicarase tamén un sistema de autoavaliación que se

reflictirá nunha proposta de exercicios ao remate de cada unidade didáctica. O patrón co que se camparen os resultados será, por un lado, a

referencia do promedio da clase, criterial (mínimos para considerar que están acadados os resultados de aprendizaxe), e tamén personalizada.

As probas de avaliación levaranse a cabo durante todo o proceso de ensino e aprendizaxe. Para poder desenvolver o sistema de avaliación

continua o alumnado deberá participar de forma satisfactoria nas actividades e acadar os resultados de aprendizaxe nos contidos mínimos

establecidos.

Unha actitude activa, de predisposición para participar, aprender e a calidade dos traballos realizados serán especialmente tidos en conta no

procedemento de avaliación continua do módulo.

Ao alumnado indicaráselle en cada unidade os parámetros que se avalían e o grao de consecución que deberá amosar, sendo estes un claro

referente para a súa avaliación, xunto cos aspectos mais relevantes nos que deberá fixarse, constituíndo esta acción unha guía para o alumnado

en cada unidade de traballo.

Para a valoración terase en conta aspectos como: contido, desenvolvemento da actividade, e presentación.
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Avaliaránse criterios como:

- Actuación do alumnado no desenvolvemento dos talleres.

- Manexo de materiais e instrumentos (ordenación e observación das normas de uso).

- Recollida de materiais e do taller.

- Observación das normas de seguridade e hixiene (limpeza do material).

- Puntualidade, material didáctico, disciplina no traballo, ritmo de elaboración e actitude no traballo.

Actuación do alumnado nas actividades individuais: Para a súa valoración se terán en conta os criterios específicos indicados pola profesora en

cada momento. Asi mesmo valorarase:

- Dificultade do traballo, concordancia dos obxetivos do traballo,

- Adecuación do traballo o tempo previsto,

- Calidade no acabado, dominio da técnica,

- Orixinalidade e creatividade,

- Adaptación aos contidos do ciclo

- Elección axeitada dos materiais.

Nos traballos de grupo, valorarase:

- Material aportado polo alumno/a,

- Elaboración do tema e organización (adecuación dos obxetivos ao traballo, relación entre as diferentes partes, nivel de comprensión no contido

desenvolvido, análise e síntese, exatitude dos datos e conceptos, expresión escrita e ritmo de elaboración),

- análise crítico,

- bibliografía consultada,

- presentación e estilo,

- actitude ante o traballo,

- aplicación dos contidos teóricos,

- coordinación na actuación dos membros do grupo e participación dos diferentes membros no desenvolvemento do traballo, así como na súa

presentación ante os compañeiros/as, no caso de que a profesora así o requira.

Queda a criterio da profesora calificar aos distintos membros dun equipo de traballo cunha nota diferente, se estima que a súa participación e

aproveitamento é diferente en algún caso.

Nas exposicións na aula, valorarase:

- Nivel de comprensión (ordenación, claridade e corrección da exposición, síntese e análise dos contidos expostos),

- Emprego de diferentes recursos e exemplos,

- Expresión dos contidos, presentación e realización do resumo da exposición e capacidade de resposta na quenda de preguntas.

Nos coloquios, valorarase:

- Intervencións (grao de participación, reflexión e exactitude nos datos),

- Actitude de respecto fronta á opinión dos compañeiros/as,

- Capacidade de síntese e sentido crítico ante a información.

Nas probas escritas, valorarase:

- Nivel de comprensión,

- Exposición dos coñecementos,

- Correccion na aplicación da teoría aos exercicios prácticos,
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- Emprego dunha linguaxe clara e precisa, capacidade de valorar xuízos (xustificando as afirmaciones desenvolvendo unha actitude crítica),

- Capacidade de relacionar conceptos, técnicas e materiais (analizando semellanzas e diferencias), e capacidade de análise e síntese.

Ademais dos sinalados anteriormente, o alumnado deberá superar os seguintes criterios globais, comúns a todas a unidades didácticas estudiadas

ao longo do curso:

- Recoñecer o material traballado e empregado durante o curso.

- Demostrar que recoñece e emprega axeitadamente os materiais, así como as súas características e posibilidades de traballo.

- Demostrar que coñece diferentes técnicas para traballar cos materiais, así como os instrumentos axeitados.

- Formular exercicios diferentes a partires dos materiais e das técnicas estudiadas.

- Diferenciar as liñas metodolóxicas no desenvolvemento do xogo nas súas diferentes formas.

- Demostrar actitude responsable e respetuosa ante o traballo en equipo e ante a opinión dos demais.

- Presentar os traballos nas data e forma establecidas.

- Levar a cabo o traballo na aula baixo a supervisión da profesora.

- Realizar as síntesis do traballo escrito sen copiar textos, e presentar comentarios.

- Presentar os traballos con todas as partes solicitadas pola profesora, e lexicamente relacionadas.

- Efectuar as exposicións sen lectura directa.

- Nos traballos en grupo todos os menbros deberán coñecer todas as partes do traballo.

- Acadar o obxetivo principal de cada traballo proposto.

- Autoavaluarse e participar na avaliación dos traballos de grupo.

Se a profesora estima que nalgún caso o aproveitamento e participación por parte de un alumno/a non é o axeitado, ou ben por non asistir a clase

ou non levar a cabo determinadas actividades, poderá esixirlle aos alumnos/as traballos complementarios.

Todos os traballos e actividades programados teñen carácter obrigatorio, e deberán levarse a cabo na clase e baixo a supervisión da profesora.

Para superación positiva do módulo é necesaria a presentación e avaluación positiva de todas as actividades e probas desenvolvidas ao longo do

trimestre.

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizanse probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar, poderán ser de diverso tipo: test, preguntas breves, preguntas a

desenvolver, casos prácticos...

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirán para avaliar procedementos: traballos individuais e grupais

nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, unha actitude de respecto, tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as,

receptividade, iniciativa, interese, presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, participación e traballo en equipo dos alumnos/as,

coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

En ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación en actitudes, conceptos ou procedementos sexa negativa.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No suposto de que se pase de curso 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, seranlle 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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

- Actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso na aula/taller/obradoiro, que o alumno presentará en tempo e forma (a criterio do

profesor).

- Nunha proba teórica conceptual de todo o módulo, na que terá que aprobar todos os CAs mínimos esixibles.

- Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas como na proba

teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 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 alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro e que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen ricos tal e como establece a normativa

vixente no seu artigo 25.4: "O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan

perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalación".

- A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 10% de non asistencias con respecto á súa duración total.

- Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe (10%), comunicarase 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.

--- Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo: 6 faltas de asistencia.

--- O alumno/a perderá o dereito a avaliación continua, superado o 10% da duración do módulo: 10 faltas de asistencia.

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

A Orde do 12 de xullo de 2011, de avaliación,  no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia

mínimia mensual o seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de

desviacións, ademais a programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.
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Para o seguimento mensual utilizaráse a aplicación de Programacións, e dito seguimento e cumprimento deberá constar nas correspontes actas de

reunión de equipo docente e departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: <Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente>.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas. Cando

a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando aqueles

contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar aos criterios de avaliación asociados

aos mínimos eixibles propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15: De acordo

co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aulataller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do

seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

- Educación do consumidor/a: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o
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ciclo (aula, material informático,talleres,...)

- Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitar o Servizo Central de Teleasistencia en Galicia situado en A Coruña no 2º trimestre.

10.Outros apartados

10.1) Información da Programación

A Programación do módulo será facilitada ao principio do curso a cada alumno/a co formato "versión alumnado" que permite esta mesma

aplicación. Deste feito dará constancia un rexistro individualizado de sinaturas na que o/a alumno/a certificará que foi informado de dita

programación.

10.2) Difusión da programación didáctica

O docente entregará ao alumnado a programación do módulo, explicando claramente os criterios de avaliación e cualificación. Unha copia da mesa

quedará exposta durante todo o curso no taboleiro da aula e quedará tamén para consulta na aula virtual do centro.
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