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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

SSC Servizos 
socioculturais e á  
comunidade 
 

CSSSC02 Integración social Superior 
 

Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0339 Atención ás unidades de convivencia 2019/2020 5   161 161 

Profesorado asignado ao módulo CORINA ÁLVAREZ LORENZO, MARÍA JOSE FARES VARELA (Subst.) 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Atención ás 
unidades de convivencia- evidenciarán a consecución de todos os resultados de 
aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de 
participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.  
Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas. 
Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de 
avaliación mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso 
académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación:  
UD1: 
RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación 
entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía de intervención 
social. 
RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as 
necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional. 
CA1.1 Identificáronse os modelos de intervención en unidades de convivencia. 
CA2.1 Describíronse os factores que interveñen na adquisición de competencias 
necesarias para a autonomía das unidades de convivencia. 
CA2.2 Identificáronse os niveis de autonomía en diversas unidades de convivencia. 
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CA2.3 Identificáronse as necesidades das unidades de convivencia nos ámbitos 
doméstico, persoal e relacional. 
CA2.3.1 Identificáronse as necesidades das familias nos ámbitos doméstico, persoal 
e relacional. 
CA2.4 Determináronse as necesidades de formación, información, supervisión e 
acompañamento da unidade de convivencia.  
CA2.4.1 Determináronse as necesidades de formación, información, supervisión e 
acompañamento da familia. 
UD2: 
RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación 
entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía de intervención 
social. 
RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as 
necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional. 
RA6 - Realiza actividades para o control e o seguimento da intervención na unidade 
de convivencia, e xustifica a selección de estratexias, técnicas e instrumentos de 
avaliación. 
CA1.4 Definíronse os obxectivos dunha intervención nunha unidade de convivencia. 
CA1.5 Describíronse as principais estratexias e técnicas para a intervención na 
unidades de convivencia. 
CA1.5.1 Describíronse as principais estratexias e técnicas para a intervención coa 
familia. 
CA1.6 Definíronse as actividades dentro do proxecto de intervención coa unidade de 
Convivencia. 
CA1.6.1 Definíronse as actividades dentro do proxecto de intervención coa familia. 
CA1.7 Determináronse as pautas para a intervención directa nas unidades de 
convivencia. 
CA1.7.1 Determináronse as pautas para a intervención directa coas familias. 
CA1.8 Valorouse o traballo en equipo para a planificación da intervención. 
CA1.8.1 Valorouse o traballo en equipo para a planificación da intervención con 
familias. 
CA2.5 Relacionáronse os obxectivos e as estratexias de intervención social coas 
necesidades que presenta a unidade de convivencia. 
CA2.5.1 Relacionáronse os obxectivos e as estratexias de intervención social coas 
necesidades que presenta a familia. 
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CA2.6 Organizáronse os espazos, os recursos e os tempos necesarios para a posta 
en práctica da intervención nas unidades de convivencia tendo en conta a xeración de 
ámbitos seguros. 
CA2.6.1 Organizáronse os espazos, os recursos e os tempos necesarios para a posta 
en práctica da intervención coas familias tendo en conta a xeración de ámbitos 
seguros. 
CA2.7 Relacionáronse as carencias e as alteracións na vida cotiá das unidades de 
convivencia coa intervención do persoal técnico superior en Integración Social. 
CA2.7.1 Relacionáronse as carencias e as alteracións na vida cotiá das familias coa 
intervención do persoal técnico superior en Integración Social. 
CA2.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións de cada membro da 
unidade de convivencia 
CA2.8.1 Argumentouse a importancia de respectar as decisións de cada membro da 
familia. 
CA6.1 Identificáronse os indicadores do proceso de control e seguimento da 
intervención en unidades de convivencia. 
CA6.2 Seleccionáronse as técnicas, os instrumentos e os protocolos para a 
realización do seguimento da intervención nas unidades de convivencia. 
CA6.3 Elaboráronse os instrumentos de avaliación que valoren internamente e 
externamente a intervención na unidade de convivencia. 
CA6.4 Aplicáronse técnicas e procedementos de avaliación para valorar o nivel de 
satisfacción das necesidades das unidades de convivencia. 
CA6.5 Rexistráronse os datos nos soportes establecidos polo equipo interdisciplinar. 
CA6.6 Transmitíuselles a información ás persoas implicadas na intervención, tanto 
directamente como indirectamente. 
CA6.7 Valorouse a necesidade de que o persoal técnico superior en Integración Social 
reflexione sobre as súas propias intervencións. 
CA6.8 Xustificouse a toma de decisións para modificar ou adaptar a intervención nas 
unidades de convivencia 
UD3: 
RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación 
entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía de intervención 
social. 
RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as 
necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional. 
CA1.2 Analizáronse os recursos destinados á intervención en unidades de 
convivencia nos ámbitos estatal e autonómico a intervención en unidades de 
convivencia. 
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CA1.3 Identificáronse as características da intervención nos servizos de axuda a 
domicilio, programa de familia, teleasistencia e recursos residenciais para colectivos 
específicos. 
CA2.3 Identificáronse as necesidades das unidades de convivencia nos ámbitos 
doméstico, persoal e relacional. 
CA2.3.2 Identificáronse as necesidades das unidades de convivencia xeradas pola 
sociedade nos ámbitos doméstico, persoal e relacional. 
CA2.4 Determináronse as necesidades de formación, información, supervisión e 
acompañamento da unidade de convivencia. 
CA2.4.2 Determináronse as necesidades de formación, información, supervisión e 
acompañamento da unidade de convivencia xerada pola sociedade. 
UD4: 
RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación 
entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía de intervención 
social. 
RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as 
necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional. 
CA1.5 Describíronse as principais estratexias e técnicas para a intervención na 
unidades de convivencia. 
CA1.5.2 Describíronse as principais estratexias e técnicas para a intervención na 
unidades de convivencia xerada pola sociedade. 
CA1.6 Definíronse as actividades dentro do proxecto de intervención coa unidade de 
Convivencia. 
CA1.6.2 Definíronse as actividades dentro do proxecto de intervención coa unidade 
de convivencia xerada pola sociedade. 
CA1.7 Determináronse as pautas para a intervención directa nas unidades de 
convivencia. 
CA1.7.2 Determináronse as pautas para a intervención directa nas unidades de 
convivencia xeradas pola sociedade. 
CA1.8 Valorouse o traballo en equipo para a planificación da intervención. 
CA1.8.2 Valorouse o traballo en equipo para a planificación da intervención con 
unidades de convivencia xeradas pola sociedade. 
CA2.5 Relacionáronse os obxectivos e as estratexias de intervención social coas 
necesidades que presenta a unidade de convivencia. 
CA2.5.2 Relacionáronse os obxectivos e as estratexias de intervención social coas 
necesidades que presenta a unidade de convivencia xerada pola sociedade. 
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CA2.6 Organizáronse os espazos, os recursos e os tempos necesarios para a posta 
en práctica da intervención nas unidades de convivencia tendo en conta a xeración de 
ámbitos seguros. 
CA2.6.2 Organizáronse os espazos, os recursos e os tempos necesarios para a posta 
en práctica da intervención nas unidades de convivencia xeradas pola sociedade 
tendo en conta a xeración de ámbitos seguros. 
CA2.7 Relacionáronse as carencias e as alteracións na vida cotiá das unidades de 
convivencia coa intervención do persoal técnico superior en Integración Social. 
CA2.7.2 Relacionáronse as carencias e as alteracións na vida cotiá das unidades de 
convivencia xeradas pola sociedade coa intervención do persoal técnico superior en 
Integración Social 
CA2.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións de cada membro da 
unidade de convivencia. 
CA2.8.2 Argumentouse a importancia de respectar as decisións de cada membro da 
unidade de convivencia xerada pola sociedade. 
As UD 5 (os CA.2, CA.3, CA.4, CA.5 e CA.6) é dicir do RA3 e UD6 (CA4.1 a CA4.8 e 
CA5.1 a CA5.8) correspondentes aos RA4 e RA5 non foron desenvolvidas ate o 13 
de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no 
presente curso 2019-2020.  
Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das 
partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado 
con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación 
ordinaria do módulo.  
Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral 
do alumnado que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe. 
De acordo cos instrumentos de avaliación establecidos para cada criterio de 
avaliación, os procedementos de avaliación que se utilizarán para avaliar a 
consecución dos resultados de aprendizaxe deste módulo e que formarán a nota de 
cada avaliación serán: 
a) Probas obxectivas teóricas ou prácticas de avaliación dos criterios de avaliación 
(CA). 
b) Tarefas avaliables realizadas na aula ou na casa polo alumnado de xeito individual 
ou en grupo. 
A actitude participativa, o interese na aula e o comportamento do alumnado en relación 
cos contidos do módulo, cos compañeiros e coa profesora serán valorados nas probas 
prácticas e nas tarefas avaliables. 
En canto aos criterios de cualificación, a cualificación final estará comprendida entre 
o 1 e o 10. 
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Avaliaranse os resultados de aprendizaxe acadados polo alumnado de acordo coa 
puntuación obtida en cada instrumento de avaliación, aplicándolle a porcentaxe ou 
peso establecido nesta programación para obter a nota final de cada unidade 
didáctica. 
Para calcular a nota final de cada unidade didáctica será necesario que todas as 
probas así como as tarefas avaliables (instrumentos de avaliación) desa unidade 
didáctica teñan unha puntuación igual ou superior a 5. No caso de que a lo menos 
unha das probas de avaliación teña unha puntuación inferior a 5, non se calculará a 
nota final correspondente á unidade didáctica, quedando esta como non superada. 
A nota final de cada avaliación consistirá no cálculo que proceda de aplicar ás notas 
obtidas en cada unidade didáctica traballada nesa avaliación, o seu peso dentro do 
módulo. 
No caso de que unha unidade didáctica non estea superada, a avaliación 
correspondente figurará como suspensa. A proba ou probas de avaliación suspensas 
cunha puntuación inferior a 5 terán que ser recuperadas na terceira avaliación, de 
acordo co procedemento de recuperación establecido no punto seguinte desta 
programación. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente 
programación e comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez 
emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 
2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para 
cada alumno/a da 3ª avaliación. 
 

3.1 Actividades de recuperación 
As actividades de recuperación levaranse a cabo co alumnado que non acadou os 
resultados de aprendizaxes e os criterios de avaliación mínimos esixidos ao longo das 
avaliacións do curso académico. En todo caso, para acceder ao procedemento de 
recuperación deberase de seguir os seguintes pasos: 
* Entrevista da profesora co alumno ou alumna, no que se lle informará dos obxectivos 
e os criterios de avaliación non alcanzados. 
* Acordarase co alumnado un plan de traballo que deberá seguir para alcanzar ditos 
obxectivos e criterios de avaliación. 
As actividades de recuperación consistirán en: 
* Actividades de repaso dos contidos traballados no módulo profesional. 
* Realización de probas obxectivas similares ás aplicadas na avaliación continua. 
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* Presentación de traballos sobre os contidos do módulo profesional. 
De acordo co establecido no artigo 31.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, as actividades 
de recuperación realizaranse no terceiro trimestre correspondendo co período de FCT. 
Para este fin, o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación 
para os módulos non superados, con indicación expresa da data final en que serán 
avaliados. 
O alumnado deberá obter unha puntuación media das actividades de recuperación 
igual ou superior a 5 para superar o módulo. 
Coa excepcionalidade desta pandemia, as actividades de recuperación do alumnado 
pendente dunha avaliación positiva da 1ª e/ou 2ª avaliación, realizaranse con apoio 
da Aula Virtual do CIFP Compostela e consiste en: 

 1ª avaliación: Realización dun mapa xenealóxico, entrega dun mapa mental 
sobre as familias e unha proba escrita “on line” a través da aula virtual do CIFP 
Compostela. 

 2ª avaliación: Investigación Programa Proinfancia e Mapa de recursos sociais 
de Galicia e unha proba escrita “on line” a través da aula virtual do CIFP 
Compostela. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 
Nesta proba, o alumnado será avaliado de todos os contidos teóricos e prácticos 
impartidos no módulo ata o 13 de marzo, polo que a proba de avaliación terá unha 
parte teórica e outra práctica. Esta proba poderá ser realizada “on line” a través da 
aula virtual do CIFP Compostela, relacionada cos Resultados de Aprendizaxe e 
Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avaliación positiva. 
Asemade, poderá completarse dita proba obxectiva con algún traballo práctico ou de 
investigación relacionado cos contidos do módulo profesional entregado a través da 
aula virtual do CIFP Compostela. 
Este módulo considerarase superado cando o alumnado acade os resultados de 
aprendizaxe e obteña unha cualificación igual ou superior a 5 na proba de avaliación. 
No caso de ter que realizar un traballo práctico ou de investigación, a cualificación final 
será a media das notas da proba de avaliación e do traballo, sempre e cando se 
obteña unha puntuación igual ou superior a 5 na proba de avaliación.  
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
As medidas de reforzo educativo que se deberán de ter en conta para o alumnado que 
non responda globalmente aos obxectivos programados, son: 
* Medidas de atención individual e grupal dentro e fóra da aula durante todo o ano e 
agora a través da Aula Virtual do CIFP Compostela, do correo electrónico e a través 
do emprego da ferramenta Webex con reunións grupais e individuais ben solicitadas 
polo alumnado coma propostas pola docente. 
* Flexibilidade nas estratexias didácticas e educativas. 
* Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 
entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 
* Apoio antes, durante e despois da explicación da unidade didáctica. 
* Potenciación do traballo grupal e da interacción. 
* Novas tecnoloxías da Información e da Comunicación. 
* Adaptación das actividades e probas obxectivas. 
* Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
* Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
No caso de que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados de 
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. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
Tal e como se establece na lexislación vixente 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, no seu artigo 28: Ao comezo das 
actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación 
inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación 
previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.  
Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional 
correspondente. Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, 
un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e 
motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo 
titor/a e datos de información de matrícula.  
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Neste grupo non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado máis 
que as propias desta pandemia e relacionadas coa dificultade e o desánimo que 
provoca o que estamos a vivir. 

 


