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1. OBXECTIVOS1. OBXECTIVOS1. OBXECTIVOS1. OBXECTIVOS    

Os obxectivos exprésanse en termos de capacidades terminais. Establecen os resultados 
que esperamos que o alumnado desenvolva ao final do curso. 
 
 
CAPACIDADES TERMINAIS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Interpreta-lo marco legal do 
traballo e distinguir os dereitos e 
obrigas que se derivan das relacións 
laborais. 
 

• Emprega-las fontes básicas de información do 
dereito laboral (Constitución, Estatuto dos 
traballadores, Directivas da Unión Europea, 
Convenio Colectivo...) distinguendo os 
dereitos e as obrigas que lle incumben. 

• Interpreta-los diversos conceptos presentes 
nunha "Liquidación de haberes". 

• Identifica-las prestacións e obrigas relativas á  
Seguridade Social. 

Detecta-las situacións de risco máis 
habituais no ámbito laboral que 
podan afectar a sua saúde e aplicar 
as medidas de protección e 
prevención correspondentes. 

• Identificar, en situacións de traballo tipo, os 
factores de risco existentes. 

• Describi-los danos á saúde en función dos 
factores de risco que os xeran. 

• Identifica-las medidas de protección e 
prevención en función da situación de risco. 



 3 

 
Diferencia-las formas e 
procedementos de inserción na 
realidade laboral como traballador 
por conta allea ou por conta propia. 

 
 

• Identifica-las distintas modalidades de 
contratación laboral existentes no seu sector 
produtivo que permite a lexislación vixente. 

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

• Identificar e cumprimentar correctamente os 
documentos necesarios, de acordo coa 
lexislación vixente para constituirse en 
traballador por conta propia. 

Orientarse no mercado de traballo, 
identificando as súas propias 
capacidades e intereses e o 
itinerario profesional máis idóneo. 

 
 

• Defini-los intereses individuais e as súas 
motivacións, evitando, no seu caso, os 
condicionamentos por razón de sexo ou de 
outra índole. 

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

2. CONTIDOS2. CONTIDOS2. CONTIDOS2. CONTIDOS    

 
Os contidos poden ser de tres tipos: conceptuais, procedementais e actitudinais. 
CONTIDOS CONCEPTUAIS:  
-Coñécete a ti mesmo. 
-Itinerarios formativos e profesionais. 
-As profesións con máis futuro e as súas características máis relevantes. 
-Fontes de emprego: As E.T.T, o INEM, o Servicio Galego de Colocación, a autocandidatura, 
os xornáis... 
-Accións a desenvolver na busca do emprego: a carta de presentación, o currículum vitae, as 
probas psicotécnicas e/ou profesionais, a entrevista de selección. 
-Fontes de información de ofertas de emprego público. 
-Os sistemas de acceso á función pública. 
-Tipos de empregos públicos e titulación esixida. 
-Fases a seguir nas oposicións e a súa preparación. 
-A idea inicial de empresa. 
-O plan de empresa: descrición do producto ou servicio. O mercado e a súa localización, 
posibles clientes e competencia. A financiación. 
-Tipos de empresas: empresario individual e sociedades mercantís. 
-Trámites para a constitución dunha empresa. 
-O acceso aos ciclos formativos de grao medio. 
-A formación para parados: os cursos de formación ocupacional. 
-A educación para adultos. 
-O contrato de traballo: o seu contido. 
-A capacidade para contratar e a forma, duración e período de proba dos contratos. 
-Tipos de contratos de traballo: indefinidos e temporais (de duración determinada e formativos). 
-Dereitos do traballador (á ocupación efectiva, ao salario, á non discriminación, a unha xornada 
dentro dos límites establecidos por lei, a descansos, festas, permisos e vacacións) e deberes (a 
cumpri-las órdenes do empresario, a actuar de boa fe e con dilixencia no traballo, a respectar as 
normas de seguridade). 
-A suspensión e a extinción do contrato: concepto, causas e efectos de ámbolos. 
-O despido por causas obxectivas e disciplinarias. 
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-A representación dos traballadores na empresa: o papel dos sindicatos, os delegados de persoal, 
os comités de empresa. 
-A negociación colectiva: os convenios colectivos e a súa finalidade. 
-Os conflictos colectivos: a folga e o peche patronal. 
-O traballo e a saúde. 
-Factores de risco: derivados das condicións de traballo, do manexo de equipos, das condicións 
medioambientais, da organización do traballo, da carga do traballo, do factor humán. 
-Os danos laborais: as enfermidades profesionais, os accidentes de traballo, a fatiga, o estrés, a 
insatisfacción laboral. 
-Técnicas de loita contra os riscos laborais. 
-Obxectivos da acción preventiva e fases de que consta: coñecementos das condicións dos 
postos de traballo, identificación de riscos, evita-los riscos, avalia-los riscos que non se poden 
evitar, adopción de medidas. 
-Modalidades para levar a cabo a acción preventiva. 
-Os órganos de representación especializada na empresa: os delegados de prevención, o comité 
de seguridade e saúde. 
-Marco normativo básico: a Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
-Primeiros auxilios: concepto e principios xerais de aplicación. 
-As fracturas, as hemorraxias, as queimaduras. 
-A reanimación cardiopulmonar. 
-O botiquín de primeiros auxilios. 
 
CONTIDOS PROCEDEMENTAIS:  
-Autovaloración das capacidades personais. 
Análise dos coñecementos, habilidades e actitudes que configuran os distintos perfís 
profesionais. 
Execución do proceso de toma de decisións e identificación das posibilidades de orientación no 
seu propio centro educativo. 
-Identificación das distintas fontes de emprego. 
-Localización de ofertas de traballo. 
-Elaboración de cartas e currícula vitae así como resolución de probas psicotécnicas. 
-Simulación de entrevistas de selección. 
-Identificación das principais fontes de información para traballar na Administración Pública. 
-Elaboración de instancias de solicitude de participación nunha oposición. 
-Simulación de participación nunha oposición e utilización de boletíns oficiais. 
.Simulacións sinxelas dos pasos máis importantes a dar antes de por en marcha un negocio. 
-Busca nos xornáis de noticias das empresas da zona. 
-Comprobación dos distintos cursos de formación ocupacional que se están a ofertar na súa 
zona. 
-Manexo dos trípticos elaborados pola Consellería de Educación onde aparecen os distintos 
ciclos formativos ofertados. 
-Análise do contenido dun contrato de traballo. 
-Cumplimentación dun modelo de contrato. 
-Recollida e análise da información aparecida nos xornáis sobre a evolución da contratación. 
-Análise dun recibo de salarios para comproba-los conceptos que o integran. 
-Lectura dos artigos da Constitución relativos aos dereitos básicos dos traballadores. 
-Recollida e análise de información laboral aparecida nos xornáis sobre lesión a dereitos dos 
traballadores. 
-Localización na prensa de novas referentes a regulación de emprego por algunha empresa. 
-Simulación dos pasos necesarios para reclamar contra un despedimento. 
-Comentarios dalgunhas sentencias sobre despedimentos. 
-Comprobación do que debe ter unha carta de despedimento. 
-Análise do convenio colectivo do sector respecto a: ámbito temporal, persoal e territorial; 
estrutura salarial, vacacións e xornada. 
-Proxección de vídeos de seguridade no traballo. 
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-Manexo de posters. 
-Análise de estadísticas de siniestralidade laboral e recollida de novas aparecidas nos xornáis. 
-Supostos prácticos de execucións de plans de prevención. 
-Proxeccion de vídeos de primeiros auxilios. 
  
CONTIDOS ACTITUDINAIS:  
-Mellora-la autoestima personal e logra-los ánimos necesarios para planifica-lo seu futuro. 
-Considera-los posibles empregos sen perxuizos por razóns de xénero, nivel de prestixio, etc. 
-Conseguir unha actitude emprendedora e creativa para adaptarse as propias necesidades e 
aspiracións. 
-Autoconfianza na búsqueda de traballo. 
-Valora-la importancia de seguir un método organizado na busca de emprego. 
-Valora-la Administración como outra vía para acceder ao emprego. 
-Plantexarse a posibilidade de crear unha empresa propia como medio de inserción sociolaboral. 
-Reflexionar sobre eles mesmos, co fin de indagar se posúen as cualidades e capacidades para 
levar un negocio con éxito. 
-Concienciarse de que a formación é fundamental porque o mercado de traballo esixe 
especialización dos traballadores. 
-Asumir que a formación ter que ser continua porque hai que adaptarse aos cambios 
tecnolóxicos. 
-Concienciarse que máis importante que os coñecementos son as actitudes que un ten cara ao 
traballo que vai desempeñar. 
-Acadar hábitos adecuados no seu posto de traballo: puntualidade, hixiene persoal, respecto aos 
superiores e compañeiros... 
-Preocupación polo mantemento da ética profesional e por facer valer os seus dereitos. 
-Concienciarse do papel dos sindicatos na defensa dos intereses dos traballadores. 
-Concienciarse que a seguridade na empresa é tarefa de todos e non só do empresario. 
-Concienciarse de que o primeiro prexudicado por non usar as prendas de protección persoal  é 
o propio traballador. 
-Concienciarse que o traballo sempre entraña riscos e é probable que suceda un accidente que 
requira a súa intervención. 

3. MÍNIMOS ESIXIBLES3. MÍNIMOS ESIXIBLES3. MÍNIMOS ESIXIBLES3. MÍNIMOS ESIXIBLES    

 
-Diferenza entre empresa privada e empresa pública. 
-¿Qué teño que facer para montar un negocio por conta propia? 
-Coñecemento das fontes de emprego. 
-Confección de cartas de solicitude de emprego. 
-Confección do “currículum vitae”. 
-O contrato de traballo. 
-Contido do contrato de traballo e tipos. 
-Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 
-O Salario Mínimo Interprofesional. 
-Órganos de representación dos traballadores. 
-¿Qué son os riscos laborais? 
-¿Qué podemos facer para evita-los riscos? 
-¿Qué son os primeiros auxilios? 
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4. TEMPORALIZACIÓN4. TEMPORALIZACIÓN4. TEMPORALIZACIÓN4. TEMPORALIZACIÓN    

O Módulo de F.O.L.  ten establecido un total de 55 periodos lectivos. Isto supón 2 sesións 
semanais de 50 minutos cada unha durante o curso. A previsión é  a seguinte: 
 
 
 
UNIDAD 
 

 
DURACIÓN  

 
EVALUACIÓN  

 
1. Relacións laborais. 

7 horas 

 
2. Seguridade no traballo. 

8 horas 

 
3. Protección e prevención de riscos. 

9 horas 

Primeira 

 
4. O contrato de traballo. 

7 horas 

 
5. Xornada e salario. 

10 horas 

 
6. A Seguridade Social. 

7 horas 

Segunda 

 
7. O mercado de traballo. 

8 horas 

 
8. Buscar emprego. 

9 horas 
Terceira 

 
TOTAL 
 

65 horas 
 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA5. 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 construción da súa propia aprendizaxe. Ademáis, as aprendizaxes deben resultar 
“funcionais”; se trata de utiliza-las en circunstancias reais da vida cotiá. 

A metodoloxía que se propoñe 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 P.C.P.I. 
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 aquéles 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. Se trata de dar un enfoque práctico aos contidos. 

3. Fomentarase o traballo en equipo. 
4. Ao inicio de cada Unidade Didáctica, farase 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 
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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 proponse textos periodísticos relacionados con 
cada un dos temas onde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar ao alumno que o 
aprendido no é algo separado da realidade e ademáis para que afágase á linguaxe 
periodística e motivarlle para a súa lectura. 

 

6. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS6. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS6. MATERIAL EMPREGADO E RECURSOS DIDÁCTICOS6. 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: 
-Formación e Orientación Laboral. Editorial McGraw-Hill. 
- Formación e Orientación Laboral. Editorial MAD. 
-Formación e Orientación Laboral. Básico. Editorial Editex. 

3.Recursos didácticos que utilizaranse na aula: lousa, retroproxector e vídeo, recortes de prensa 
e artigos de revistas, así como equipos informáticos. 
 

7. AVALIACIÓN7. AVALIACIÓN7. AVALIACIÓN7. AVALIACIÓN    

 
 
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 xeneral. 

– 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 prazo 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. 

– 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 sentido, o alumno que falte un 
número de horas superior á porcentaxe establecida para este módulo na Programación do 
P.C.P.I. 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, establecense como criterios de cualificación: 
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-A realización das actividades de ensinanza-aprendizaxe, cunha incidencia do  25% 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 25% na calificación. 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    

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

9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.C.9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.C.9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS T.I.C.9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN COAS 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 
 

10. PLAN LECTOR10. PLAN LECTOR10. PLAN LECTOR10. 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...) para facilitaren a súa 
comprensión. 
 
-Lectura de artigos de revistas relacionadas coa materia (Emprendedores). 
-Lectura de artigos dos principais xornais relacionados coa materia. 
-Lectura do libro: “Quién se ha llevado mi queso”. 
 
 


