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1. INTRODU1. INTRODU1. INTRODU1. INTRODUCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    

 
O Módulo de Formación e Orientación Laboral é común a tódolos Ciclos Formativos 
de grao medio  e de grao superior de tódalas Familias Profesionais.  
É un módulo dirixido a facer de ponte entre a educación e o emprego. É o que veuse en 
chamar transición á vida activa ou formación para o emprego (en contraposición coa 
formación para o traballo, centrada estrictamente na adquisición das competencias 
técnicas propias de cada profesión). 
A formación para o emprego pretende dotar ao alumno dunhos coñecementos, 
habilidades e actitudes de tipo sociolaboral presentes na consecución e mantemento de 
calquera emprego, xa sexa por conta allea ou por conta propia. 
 
O Módulo de Formación e Orientación Laboral ten dous obxectivos, que se reflexan no 
nome elexido: 
a) Como Formación Laboral pretende potenciar o aprendizaxe do rol laboral nun 
contexto concreto, para que o alumno chegue a ser no futuro un profesional consciente 
dos seus dereitos e obrigas laborais, e das normas relativas á protección da saúde e 
seguridade laboral.  
b) Como Orientación Laboral pretende facilitar a inserción laboral. Trátase de que o 
alumno, coñecendo a contorna laboral e as opcións ao seu alcance, delimite un itinerario 
de inserción que lle permita manter unha carreira adaptada ás suas metas e 
competencias. 
Convén aclarar que trátase dunha “orientación de banda estreita”, xa que: 
- desenvólvese sobre persoas encarriladas dentro dunha familia profesional concreta, 

e polo tanto, con opcións limitadas. 
- non ten como cometido unha orientación profesional xeral, nin tan sequera a 

reclasificación. (Estas tarefas serían competencia do Departamento de Orientación). 
En resumo, este carácter aparentemente mixto (Formación + Orientación, ámbalas co  
apelido Laboral) é expresión de duas accións cun mesmo obxectivo capacitador: a 
formación para o exercicio dun rol de profesional responsable e competente nos seus 
dereitos e obrigas, así como apto á hora de planificar a sua carreira laboral. 
 
Estos obxectivos refléxanse  en varias normas legais: 
 O Real Decreto 676/93 de 7 de maio polo que establécense directrices xerais sobre os 
títulos e as correspondentes ensinanzas mínimas de Formación Profesional, no seu 
artigo 1º di que a formación profesional debe proporcionar aos alumnos: 
- Os coñecementos e habilidades necesarios para traballar en condicións de 

seguridade e previr os posibles riscos derivados das situacións de traballo. 
- O coñecemento da lexislación laboral básica e os dereitos e obrigas que se dean nas 

relacións laborais. 
- A formación necesaria para comprender a organización e características do sector 

correspondente, así como os mecanismos de inserción profesional. 
 
Así mesmo, a Orden Ministerial de 12 de xaneiro de 1993, no seu artigo 6º, apartado 3º, 
di que a Formación e Orientación Laboral estará encamiñada a: 
- Familiarizar ao alumno co marco legal de condicións de traballo e de relacións 

laborais do ámbito profesional de que se trate. 
- Dotarlle dos recursos e da orientación necesaria para a busca dun posto de traballo e 

o autoemprego. 
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2. OBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN2. OBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN2. OBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN2. OBXECTIVOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN    

 
Os obxectivos exprésanse en termos de capacidades terminais. Establecen os resultados 
que esperamos que os alumnos desenvolveran ao final do curso. 
 

 
CAPACIDADES TERMINAIS  

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Analiza-las situacións de 

risco máis habituais no 
ámbito laboral que poidan 
afectar á saúde e aplica-las 
medidas de prevención e 
protección correspondentes. 

 

 
1.1 Identifica-los factores de risco existentes en situacións de      

traballo tipo, e clasifica-los riscos por grupos. 
1.2 Describir os danos á saúde en función dos factores de risco 

que os xeneran. 
1.3 Identificar e propoñer medidas de prevención e protección en 

función da situación de risco que permitan diminuir as suas 
consecuencias. 

 
 

2. Analiza-las actuacións en 
caso de accidentes de 
traballo e aplica-las 
medidas sanitarias básicas 
inmediatas no lugar do 
accidente en situacións 
simuladas. 

 
 2.1  Identificar a prioridade de intervención no suposto de varios 

lesionados ou de múltiples lesionados, conforme ao criterio de 
maior risco vital intrínseco das lesións.   

2.2  Identificar a secuencia de medidas que deben                                                     
ser aplicadas en función das lesións existentes. 

2.3 Realizar a execución de técnicas sanitarias  (RCP, 
inmovilización, traslado...), aplicando os protocolos 
establecidos. 

2.4 Analiza-las actuaciones xurídico-administrativas que 
débense realizar en caso de accidente de traballo. 

 
 

 
3. Analiza-las formas e 

procedementos de inserción 
na realidade laboral como 
traballador por conta allea 
ou por conta propia e 
identifica-lo proceso para 
unha boa orientación e 
integración do traballador na 
empresa. 

 

 
3.1 Identifica-las distintas modalidades de contratación laboral 

existentes no seu sector productivo que permite a 
lexislación vixente. 

3.2 Describi-lo proceso a seguir  e elaborar a documentación 
necesaria para a obtención dun emprego, partindo dunha 
oferta de traballo de acordo co seu perfil profesional. 

3.3 Identificar e cumplimentar correctamente os documentos 
necesarios para constituirse en traballador por conta propia. 

 

 
4. Analiza-las propias 

capacidades e intereses e os 
itinerarios profesionais 
máis idóneos, e identifica-
las ofertas de traballo no 
sector productivo referido 
aos seus intereses. 

 
4.1 Identificar e avalia-las capacidades, actitudes e 

coñecementos propios con valor profesionalizador. 
4.2  Definir os intereses individuais e as suas motivacións, 

evitando, no seu caso, os condicionamentos por razón de 
sexo ou doutra índole. 

4.3 Identifica-la oferta formativa e a demanda laboral referida 
aos seus intereses. 
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CAPACIDADES 

TERMINAIS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

5 Analiza-los dereitos e 
obrigas que se derivan 
das relacións laborais e 
describi-lo sistema de 
Protección Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Empregar as fontes básicas de información do dereito laboral 

(Constitución, ET, Directivas da Unión Europea, Convenio 
Colectivo) distinguendo os dereitos e as obrigas. 

5.2 Diferencia-las fontes do Dereito Laboral. 
5.3 Identifica- las variacións que pode sufrir a relación laboral, 

distinguendo entre a modificación, a suspensión e a extinción 
do contrato de traballo. 

5.4 Interpreta-los diversos conceptos que interveñen nunha 
liquidación de haberes. 

5.5 Nun suposto de negociación colectiva tipo: 
- Describi-lo proceso de negociación.  

       - Identifica-las variables (salariais, seguridade e hixiene,                                                              
.       productividade, tecnolóxicas...) obxecto de negociación. 
5.6 Identificar  e describi-las prestacións e obrigas relativas á 

seguridade social en función das condicións esixidas para ter 
dereito,o tempo de duración e as cantidades económicas. 

5.7 Recoñecer os dereitos e deberes derivados das relacións 
laborais. 

 
 

3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS E           3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS E           3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS E           3. CONTIDOS CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS E           
ACTITUDINAISACTITUDINAISACTITUDINAISACTITUDINAIS    

 
 
          BLOQUE I: Lexislación e relacións laborais 

 
C o n c e p t o s 
1.  Dereito laboral nacional e comunitario. 
2.  Contrato de traballo. 
3.  Modalidades de contratación. 
4.  Modificación, suspensión e extinción da 
relación laboral. 
5.  Órganos de representación dos traballadores. 
6.  Convenios colectivos. 
7.  Conflictos colectivos. 
8. Seguridade Social e outras prestacións. 
 
Procedementos 
1. Identificación das distintas modalidades de 
contratación. 
2. Identificación dos dereitos e obrigas dos 
empresarios e dos traballadores. 
 

 
3.  Interpretación dun convenio colectivo, 
relacionándoo coas normas do Estatuto dos 
traballadores. 
4. Elaboración dunha folla de salario. 
5. Aplicación da normativa da Seguridade Social 
en cada caso concreto 
 
Actitudes 
1.  Interese por coñecer e respecta-las 
disposicións legais polas que se rexen os 
contratos laborais. 
2.  Valoración e cumprimento da normativa 
laboral. 
3.  Igualdade ante as diferencias socio-culturais e 
trato non discriminatorio en tódolos aspectos 
inherentes á relación laboral. 
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          BLOQUE II: Saúde laboral 

 
C o n c e p t o s 
 1.  Condicións de traballo e seguridade. 
 2.  Factores de risco: físicos, químicos, 
biolóxicos e organizativos. 
 3.  Danos profesionais. 
 4.  Medidas de prevención e protección. 
 5.  Marco legal de prevención laboral. 
 6.  Notificación e investigación de accidentes. 
 7.  Estatística para a seguridade. 
 8.  Primeiros auxilios. 
 
Actitudes 
 1.  Respecto pola saúde persoal e colectiva. 
 2.  Interese polas condicións de saúde no 
traballo. 
 3.  Valoración do medio ambiente como 
patrimonio común. 
 

 
Procedementos 
 1.  Localización da normativa aplicable en 
materia de seguridade tanto para a empresa como 
para os traballadores. 
 2.  Aplicación das medidas sanitarias básicas 
inmediatas no lugar do accidente nunha situación 
simulada. 
3.  Identifica-los factores de riscos nun contexto 
concreto. 
 4.  Determinación das formas de actuación ante 
os riscos atopados. 
 5.  Identificación de anomalías nas máquinas e 
ferramentas do taller. 
 6.  Determinación dos equipos de protección 
individual. 
 
 

 
          BLOQUE III: Orientación e inserción socio-laboral 

 
C o n c e p t o s 
 1.  Mercado do traballo. 
 2.  A auto-orientación profesional. 
 3.  O proceso da busca de emprego.Fontes de 
información e emprego. 
 4.  Traballo asalariado na Administración e por 
conta propia. A empresa social. 
 5.  Análise e avaliación do propio potencial 
profesional e dos intereses personais. 
 6.  Itinerarios formativos/profesionalizadores 
 
 

 
Procedementos 
 1.  Elaboración do “currículum vitae” e 
actividades complementarias deste. 
 2.  Identificación e definición de actividades 
profesionais. 
 3.  Localización de instituciones formativas así 
como investigación e temporalización dos seus 
plans de estudos. 
 
Actitudes  
 1.  Toma de conciencia dos valores persoais. 
 2.  Actitude emprendedora e creativa para 
adaptarse ás propias necesidades e aspiracións.   
 3.  Preocupación polo mantemento da ética 
profesional. 
 

4. MÍNIMOS ESIXIBLES4. MÍNIMOS ESIXIBLES4. MÍNIMOS ESIXIBLES4. MÍNIMOS ESIXIBLES    

 
UD 1: Diferenciar e empregar as fontes básicas de información do Dereito laboral 
(Constitución, Estatuto dos Traballadores, directivas da UE), distinguendo e analizando 
os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais. 
A partir de supostos prácticos, valorar distintas actuacións de relación laboral. 
 
UD 2: En un suposto práctico, identifica-los elementos que caracterizan un contrato de 
traballo e sabe-lo aplicar de forma igualitaria e non discriminatoria. 
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Identifica-las distintas modalidades de contratación laboral existentes no seu sector 
productivo que permite a lexislación vixente, segundo o tipo e a finalidade do traballo. 
Identificar e describir as principais obrigas e prestacións respecto da Seguridade Social 
en función das condicións esixidas (tempo de duración e cantidades económicas). 
 
UD 3: A partir da normativa legal, identificar a xornada de traballo e a forma en que 
suele realizarse diferenciando os diferentes tipos de descanso laboral. 
Interpreta-los conceptos básicos que interveñen nunha liquidación sinxela de haberes. 
Identificar os diferentes elementos que integran una folla de salario. 
Mediante un suposto práctico, identificar o concepto e cuantía do salario mínimo e 
identifica-las garantías do salario. 
 
UD 4: Identifica-las posibles variacións que pode sufrir a relación laboral, distinguendo 
entre a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo. 
Recoñece-las causas e efectos, diferenciándoos da suspensión e da extinción do contrato 
de traballo. 
 
UD 5: Nun suposto de negociación colectiva tipo: 
– Describi-lo proceso de negociación. 
– Identifica-las variables obxecto da negociación: 
• Salariais. 
• Seguridade e hixiene. 
• Productividade. 
• Xornada laboral. 
• Tecnoloxía e inversiones. 
– Describir e argumenta-las posibles consecuencias e medidas resultado da 
negociación.. 
 
UD 6: Identifica-las prestacións e obrigas relativas á Seguridade Social. 
– Diferencia-los distintos rexímenes da Seguridade Social, relacionándoos cos 
diferentes tipos de relación laboral. 
– Identifica-las diferentes prestacións da Seguridade Social, describendo os seus niveis 
de cobertura. 
– Valora-la importancia e a solidaridade do noso sistema de Seguridade Social, 
incidendo na necesidade do cumprimento das obrigas de cotización. 
 
UD 7: Consulta-la normativa vixente en materia de prevención e protección. –
Identificar e describi-las principais obrigas e dereitos dos traballadores e empresarios en 
materia de seguridade laboral. 
 
UD 8: Identificar e analiza-las situacións de risco derivadas do traballo en función das 
causas que as xeneran. -Clasificar, por agrupamentos, os distintos tipos de riscos 
existentes. –Identifica-los riscos laborais do sector correspondente que figuran no 
convenio colectivo, no apartado de seguridade e hixiene no traballo.-Describir e valorar 
críticamente os danos á saúde, persoais e colectivos, en función dos factores de risco 
que os xeneran. 
 
UD 9: Identificar, aplicar e respecta-las medidas de protección e prevención de acordo á 
normativa vixente e en función da natureza e situación de risco. 
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UD 10: Identifica-la prioridade de intervención no suposto de varios lesionados ou de 
múltiples lesionados, conforme ao criterio de maior risco vital intrínseco de lesiones. 
Identifica-la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función das lesiones 
existentes. –Executa-las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado...), aplicando 
os protocolos establecidos. –Analiza-las actuacións xurídico-administrativas que se 
deben seguir en caso de accidente de traballo. 
 
UD 11: Identifica-la oferta formativa e a demanda laboral referida aos seus intereses. –
Analiza-los itinerarios formativos e de inserción máis idóneos. –Describi-lo proceso a 
seguir e elaborar a documentación necesaria para a obtención dun emprego, partindo 
dunha oferta de traballo de acordo co seu propio perfís profesional. -Identificar e avalia-
las capacidades, actitudes e coñecementos propios con valor profesional e co posto de 
traballo. –Defini-los intereses individuais e as suas motivacións, evitando, no seu caso, 
os condicionamentos por razón de sexo ou doutra índole. -Nun suposto práctico, 
identifica-lo proceso de boa integración dun traballador nunha empresa. 
 
UD 12: Identifica-los factores que inciden na viabilidade dunha pequena empresa, 
diferenciando cada un de elos. -Identificar e cumprimentar correctamente os 
documentos necesarios, de acordo coa lexislación vixente, para constituirse en 
traballador por conta propia. 
 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 5. UNIDADES DIDÁCTICAS 5. UNIDADES DIDÁCTICAS 5. UNIDADES DIDÁCTICAS     

 
BLOQUE 1: Lexislación e relacións laborais 

UD 1:As normas laborais 
UD 2: O contrato de traballo 
UD 3: A xornada e o salario 
UD 4: O contrato de traballo: modificación, suspensión e extinción 
UD 5: Participación dos traballadores na empresa 
UD 6: Seguridade Social 

BLOQUE 2: Saúde laboral 
UD 7: Condicións de traballo e seguridade 
UD 8: Riscos e danos laborais 
UD 9: Prevención e protección 
UD 10: Actuación en caso de accidente 

BLOQUE 3: Orientación e inserción sociolaboral 
UD 11: Busca de emprego 
UD 12: O traballo por conta propia 
 

6. TEMPORALIZACIÓN6. TEMPORALIZACIÓN6. TEMPORALIZACIÓN6. TEMPORALIZACIÓN    

 
O Módulo de F.O.L.  ten asignado un total de 55 periodos lectivos. Esto supoñe 2 
sesións semanais de 50 minutos cada unha durante o curso. A previsión é  a seguinte: 
 
Primeiro trimestre: 
BLOQUE 1: Lexislación e relacións laborais 
UD 1:As normas laborais 
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UD 2: O contrato de traballo 
UD 3: A xornada e o salario 
UD 4: O contrato de traballo: modificación, suspensión e extinción 
 
Segundo trimestre: 
BLOQUE 1: Lexislación e relacións laborais  
UD 5: Participación dos traballadores na empresa 
UD 6: Seguridade Social 
BLOQUE 3: Orientación e inserción sociolaboral 
UD 11: Busca de emprego 
UD 12: O traballo por conta propia. 
 
Tercer trimestre: 
BLOQUE 2: Saúde laboral 
UD 7: Condicións de traballo e seguridade 
UD 8: Riscos e danos laborais 
UD 9: Prevención e protección 
UD 10: Actuación en caso de accidente 
 

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA    

 

Segundo o artigo 34 da LOXSE “A metodoloxía didáctica da formación profesional 
específica promoverá a integración de contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos. 
Asimesmo, favorecerá no alumno a capacidade para aprender por se mesmo e para 
traballar en equipo”. 

Por iso, a metodoloxía debe ser activa, favoreciendo que o alumno sexa o protagonista 
do proceso de construcción da súa propia aprendizaxe. Ademáis, os aprendizaxes deben 
resultar “funcionais”; se trata de utiliza-los en circunstancias reais da vida cotiá. 

A metodoloxía que se propón é a seguinte: 

1. Adaptar os contidos, e especialmente as actividades de ensinanza-aprendizaxe á 
realidade profesional propia do sector económico ao que pertence a Familia 
Profesional do Ciclo Formativo que, en cada caso, se está a impartir. Pode 
profundizarse máis nos puntos nos que o grupo mostre un especial interés, e pasar 
máis por enriba aquéllos nos que a avaliación inicial haxa demostrado un grao de 
coñecemento suficiente. 

2. Tomar como punto de partida e referente, as experiencias reais do grupo concreto  
de alumnos,  relacionadas co módulo profesional. Se trata de dar un enfoque 
práctico aos contidos. 

3. Se fomentará o traballo en equipo. 
4. Ao inicio de cada Unidade Didáctica, se fará unha introducción para detectar os 

coñecementos previos do alumno e do grupo, e despertar interés cara ao tema; 
posteriormente se explicarán os contidos conceptuais intercalando actividades de 
apoio como poden ser comentarios de textos ou resolucións de casos prácticos. Ao 
finalizar cada unidade didáctica, débese propor aos alumnos a resolución de 
actividades de ensinanza-aprendizaxe, que faciliten a mellor comprensión do tema 
proposto (debates, discusións, aplicacións prácticas, “role playing”). Tamén se 
propón textos periodísticos relacionados con cada un dos temas onde se presenta un 
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aspecto concreto, a fin de mostrar ao alumno que o aprendido no é algo separado da 
realidade e ademáis para que afágase á lenguaxe periodística e motivarlle para a súa 
lectura. 

8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS8. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS    

 
1. Material específico do alumno para a realización de actividades: o material escolar 

ordinario. Ademáis deberá ter un caderno específico para o desenvolvemento das 
actividades do Módulo, caderno que poderá ser requerido polo profesor para 
comprobar o grao de execución dos exercicios e actividades propostas na clase. 
 

2. Bibliografía: 
a) Alumnos: deberán ter a lexislación básica: 

-O Estatuto dos traballadores 
-A Lei de Prevención de Riscos Laborais e o seu Regulamento. 
-Convenios colectivos do sector. 

b) Profesor: manexaranse como libros de consulta: 
 

1. FOL.Francisco Burgos Becerra e outros. Editorial Edebé. 
2. FOL. Concepción Ricart, Mª.Dolores Salazar, e outros. Santillana-Profesional. 
3. FOL. Albano J. Alonso e outros. Editorial Algaida. 
4. FOL. Carmen García e outros. Mc Graw-Hill. 
5. FOL. Ana Álvarez e outros. Editex. 
6. FOL. Jose Luis Santos Durán. Donostiarra 
7. GUÍA LABORAL. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
1. Recursos didácticos que usaranse na aula: lousa, retroproxector e vídeo, recortes de 

prensa e artigos de revistas, así como equipos informáticos. 
 
 

9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN9. AVALIACIÓN. CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN    

 
Utilizaranse como procedementos de avaliación: 
– A observación directa da participación dos alumnos nas actividades de clase: 

debates, exposicións, xogos, rol playing, resolución de casos.......Interese, actitude e 
comportamento nas actividades e ante o módulo en xeral. 

– O rexistro dos traballos, casos prácticos, problemas, cuestións, exercicios ou 
apuntes, individuais ou en grupo. Defensa e exposición dos mesmos ante a clase. No 
caso de traballos para entregar, valorarase o contido (a calidade e claridade da 
exposición ou informe, o rigor no uso dos termos específicos, a corrección na 
expresión...) e a presentación formal. Tódolos traballos e actividades deben 
entregarse no plazo fixado. 

– A realización dunha proba escrita ou oral por cada trimestre, con carácter individual, 
de contido teórico-práctico. Esta proba pode conter preguntas tipo test, preguntas 
cortas, así como casos prácticos, problemas e exercicios. 
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– A asistencia regular ao longo do curso (segundo o establecido pola Orden de 
avaliación na formación profesional). A asistencia é un elemento obxectivo que se 
computa sen ter en conta a xustificación ou non das faltas de asistencia. Neste senso, 
o alumno que falte un número de horas superior á porcentaxe establecido para este 
módulo na Programación do Ciclo perderá o beneficio da avaliación continua. 

A avaliación será continua. Tamén será inicial, formativa e sumativa e reflexará a 
diversidade de actividades realizadas na aula ao longo do curso, e a evolución do 
alumno no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Por iso, se  establecen como criterios de 
cualificación: 
 
-A realización das actividades de ensinanza-aprendizaxe (exercicios de clase, traballos, 
presentacións...) cunha incidencia do  20% na cualificación. 
-As probas específicas de avaliación establecidas con carácter trimestral, cunha 
incidencia do 50 % na cualificación. 
-A actitude, interese e comportamento, cunha incidencia do 20% na cualificación. 
-A asistencia (dentro dos límites que non supoñen a perda da avaliación continua), 
cunha incidencia do 10% na cualificación. 
 
Recuperación: Os alumnos que non superen os obxectivos previstos na avaliación 
ordinaria, terán dereito á realización dunha avaliación extraordinaria (excepto o previsto 
na Orden relativa á avaliación na F.P: os alumnos –de ciclos con 2 cursos académicos 
no centro educativo- que ao finalizar o primeiro curso teñan pendentes módulos cuxa 
suma horaria sexa superior ao 25% da duración do conxunto dos módulos do 
primeiro curso, deberán repetir os módulos pendentes, e non ten, por tanto, dereito a 
avaliación extraordinaria). 

A avaliación extraordinaria levarase a cabo nas datas previstas no proxecto 
curricular do Ciclo.  

 Esta avaliación extraordinaria supón a valoración das actividades de 
recuperación  propostas polo profesor, con carácter individualizado sobre a base das 
carencias presentadas polo alumno. Tamén implica a entrega e valoración de tódolos 
traballos ou actividades programados ao longo do curso, non presentados no seu 
momento ou valorados negativamente. E, por último, tamén implica a valoración dunha 
proba, oral ou escrita, que pode conter preguntas tipo test, preguntas cortas e exercicios 
e casos prácticos. 
Os alumnos co módulo pendente de 1º, que pasen a 2º curso, deberán repetir tódalas 
actividades e traballos programados ao longo do curso, entregándolos nos mesmos 
prazos cos seus compañeiros de clase. 
 

10. 10. 10. 10. TEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAISTEMAS TRANSVERSAIS 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
Obxectivos 
1.Recoñece-la propia identidade e tomar conciencia das suas capacidades persoais como 
medio para alcanzar unha progresiva e sólida autoafirmación da personalidade. 
2.Formarse unha imaxe axustada de sí mesmo que le permita asumir a sua propia vida. 
3.Utiliza-lo diálogo nas negociacións de convenios colectivos e na resolución de 
posibles conflitos laborais. 
4.Analiza-los valores que rexen o funcionamento dunha empresa e adoptar xuizos e 
actitudes personais respecto deles. 
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5.Participar en actividades de grupo dentro da empresa, con actitudes solidarias e 
tolerantes, recoñecendo e valorando a diferencia entre as persoas. 
Inserción e aplicación 
1.Na identificación dos dereitos e deberes dos empresarios e traballadores. 
2.Na interpretación dos convenios colectivos. 
3.No análise das capacidades laborais e expectativas profesionais. 
4.Na participación no proceso de selección de traballadores. 
5.Na aplicación de medidas de prevención e actuación en caso de accidente. 
Enfoque metodolóxico 
1.Resolución de dilemas morais ou situacións problemáticas para reflexionar, valorar, 
preferir, optar e comunicar. 
2.Mediante a técnica do role-playing ,simular accidentes de traballo. 
Proposta de avaliación 
1.Valora-la capacidade de resolve-los dilemas morais propostos. 
2.Valora-la actuación na resolución de dilemas morais e no role-playing. 
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
O b x e c t i v o s 
1 . Coñecer e adoptar modos de vida sanos dentro do ámbito laboral, comprendendo e 
asumiendo as consecuencias que derivanse deles. 
2 . Reflexionar sobre as prácticas sociais e medioambientales non saudables dentro do 
ámbito laboral, e rechaza-las optando por valores que favorezan o benestar. 
Inserción e aplicación 
1 . No análise dos riscos no ámbito laboral. 
2 . Na aplicación de medidas de prevención e protección. 
3 . Na aplicación de medidas sanitarias en caso de accidente. 
Enfoque metodolóxico 
1. Análise dos posibles riscos que ten o traballo para a saúde, segundo sexan as 
condicións de aplicación das medidas de seguridade e hixiene. 
2. Estudo de casos de aplicación de medidas preventivas e equipos de protección. 
3 . Mediante a técnica do xogo de rol, simular accidentes laborais. 
Proposta de avaliación 
1 . Valora-la actuación no estudio de casos de aplicación de medidas preventivas e na 
simulación de accidentes laborais. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
O b x e c t i v o s 
1 . Interesarse por coñecer e comprender realidades ambientais, do propio posto de 
traballo e da empresa en xeral, comprendendo cómo inciden nas propias actitudes e 
comportamentos e no equilibrio do contorno. 
2. Sentir respecto e implicación na mellora e conservación do medio ambiente dentro do 
ámbito laboral. 
3. Coñecer e reflexionar sobre os problemas ambientais de amplia resonancia no mundo 
actual. 
Inserción e aplicación 
1 . No análise dos riscos físicos, químicos, ambientais e biolóxicos no ámbito laboral. 
Enfoque metodolóxico 
1 . Actividades de comprensión dos riscos, partendo de casos reais e utilizando os 
xornais ou textos ilustrativos. 
Proposta de avaliación 
1 . Describir e analiza-los elementos constitutivos das mensaxes dos medios de 
comunicación. 
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2 . Captar o sentido das mensaxes mediante a comprensión das ideas expresadas e das 
relacións que establecense entre elas. 
EDUCACIÓN PARA A PAZ 
O b x e c t i v o s 
1 . Valora-la autoestima e a seguridade persoal. 
2 . Ser quen de superar inhibiciones e prexuizos, canalizando a propia agresividade cara 
a actitudes dirixidas ao ben común. 
Inserción e aplicación 
1. No análise das capacidades laborais e expectativas personais. 
2 . Na participación no proceso de selección. 
Enfoque metodolóxico 
1 . Poñer ao alumnado fronte a dilemas morais ou situacións problemáticas para que 
teña que reflexionar, valorar, preferir, optar e comunicar. 
Proposta de avaliación 
1. Utiliza-lo diálogo para supera-los conflictos e mostrar na conducta habitual respecto 
cara ás persoas e os grupos. 
2 . Estudo de casos e resolución dos dilemas morais propostos. 
EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE SEXOS 
O b x e c t i v o s 
1 . Participar nas actividades de grupo de forma responsable, solidaria e construtiva, 
apreciando a diferenza como riqueza colectiva. 
2 . Mostrar esforzo por modificar as actitudes violentas, evitando agresións verbais, 
menosprecios ou comentarios despectivos. 
3. Distinguir elementos discriminatorios por razón da idade ou sexo na contorna laboral. 
4. Criticar de forma obxectiva e constructiva a utilización sexista da linguaxe. 
Inserción e aplicación 
1 . En tódalas actividades grupais que se realicen na aula, especialmente ao tratar 
contidos de contratación laboral, inserción e promoción profesional. 
2 . Nos contidos referentes á xestión e organización da empresa, así como nos que 
aluden á obtención de beneficios nas empresas. 
Enfoque metodolóxico 
1. Utiliza-la técnica do role-playing, aproveitando calquera situación discriminatoria 
que se puidera dar ao traballar os contidos antes mencionados. 
2. Estudo de casos, debates, coloquios, comentarios de texto, noticias… 
Proposta de avaliación 
1 . Valoración da evolución das actitudes positivas e os posibles casos de 
discriminación que se detecten ou analicen. 

11. 11. 11. 11. ---- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE    

 
Conforme ao establecido no Proxecto Curricular do Ciclo, coa colaboración do 

persoal especializado existente no Departamento de Orientación en función da 
disponibilidade horaria dos mesmos.  

Na evaluación inicial, tratarase de detectar aos alumnos que presentan problemas 
concretos de aprendizaxe.  

Pódense facer dous tipos de actividades: a primeira común para tódolo alumnado 
e a segunda, diferente, segundo o grao de consecución dos obxectivos propostos, 
facilitando así a graduación de contidos en orde crecente de dificultade. 
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  Será necesario utilizar unha metodoloxía todavía máis activa que potencie a 
participación, propondo ao alumno as realidades concretas unidas á súa contorna, 
propiciando o traballo en grupo e favorecendo a sua participación nos debates previstos. 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    

 
 
Proponse como actividades complementarias as seguintes: 
-Visitar algunha empresa da contorna. 
-Visitar as instalacións comarcais da Xunta. 
-Visita ao xulgado de lo Social de Santiago ou de A Coruña. 
-Leria de técnicos de seguridade e hixiene, sanitarios ou especilistas en primeiros 
auxilios. 
-Coloquio con antigos alumnos que contan a sua experiencia. 
 
A realización destas actividades está suxeita á aprobación do xefe de actividades 
complementarias e extraescolares, á disponibilidade das persoas alleas ao instituto que 
deben participar nelas, así como de que se fosen cumprindo ao seu tempo os contidos 
programados. 
 

13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DAS T.I.C.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DAS T.I.C.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DAS T.I.C.13. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DAS T.I.C.    

 
Dereito do traballo: 
-Busca das principias leis laborais e da normativa constitucional: 
www.boe.es 
www.igsap.map.es 
www.inslaboris.com 
www.weblaboral.com 
www.derecho.es 
www.noticiasjuridicas.com 
 
Contrato do traballo 
-Facer unha táboa comparativa relativa aos diferentes contratos coa información obtida 
en Internet: 
www.weblaboral.com 
 
Salario e tempo do traballo 
-Usar unha aplicación para a xestión de nóminas. 
 
Modificación, suspensión e extinción do contrato 
-Busca de información: 
www.inem.es/ciudaddano/p-empleo2 
 
Seguridade Social 
-Visitar a páxina web oficial da Seguridade Social: 
www.seg-social.es 
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Representación laboral e negociación colectiva 
-Visitar webs de sindicatos e comparar os servicios que ofrecen: 
www.ugt.es 
www.ccoo.es 
www.cig.com 
 
-Busca en internet do convenio colectivo do noso sector 
Mercado laboral 
-Buscar ofertas e demandas de traballo para distintas especialidades 
www.infojobs.net 
www.bolsatrabajo.com 
 
-Busca de información sobre o mercado laboral: 
Técnicas de busca do emprego 
-Elaborar o propio currículum e carta de presentación en Word ou en Open Office a 
partir dos consellos e dos modelos que aparecen en Internet: 
www.capitalemocional.com 
www.expansiopnyempleo.com 
www.laboris.net/candidato 
 
 
-Recompilar información sobre técnicas de busca de emprego: 
 
Prevención de riscos laborais 
Busca de información en páxinas web: 
www.amat.es 
www.prevencion-laboral.com 
 
 

14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR14. PLAN LECTOR    

 
 
-Intentarase realizar por parte do alumnado unha lectura en voz alta de certos artigos 
procedentes de normas xurídicas de alto interese (E.T, LXSS, LPRL...) para facilitaren a 
súa comprensión. 
 
-Lectura de artigos de revistas relacionadas coa prevención de riscos. 
-Lectura de artigos dos principais xornais relacionados coa materia. 
 
 
 

 
 
 
 

 


