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1. Identificación da programación

Centro educativo  

Código Centro 

15016000 Compostela 

Ciclo formativo  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional 

SSC Servizos socioculturais e 
á comunidade 

Código 
MP/UF 

Nome 

MP0342 Promoción da Autonomía Persoal

Profesorado asignado ao módulo 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 
 
Os mínimos para acadar a avaliació
consecución de todos os resultados de aprendizaxe 
ademais da participación regular  do alumno/a 
suspensión das clases como consecu
provocada pola COVID-19.  
 
Deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos e empregaránse
avaliación descritos na presente programación
 
Relación de UD desenvoltas ata a data de 13 de marzo de 2020.
 
 

UD1. Autonomía Persoal e Social 
UD2. Conduta humana e aprendizaxe
UD3. O Adestramento de habilidades da vida diaria
UD4. Estimulación e mantemento cognitivo
 
 
Relación de RA e CAs mínmos avaliados
 
 
RA1: Elabora programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e selecciona as 
técnicas propias da intervención 
 
 
CA1.1 - Identificáronse as fases dun progr
 
CA1.2 - Determináronse os elementos dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e 
social 
 
CA1.3 - Valorouse o estado das persoas usuarias co fin de determinar os 
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Identificación da programación 

Concello 

Santiago de Compostela

 Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo 

Servizos socioculturais e CSSSC02 Integración social 

Curso Sesións 
semanais

Promoción da Autonomía Persoal 1º curso 7 

 Concepción Fernández Fernández 

de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no módulo de Promoción da Autonomí
consecución de todos os resultados de aprendizaxe traballados de forma presencial 

o alumno/a deberá nas actividades programadas 
cuencia da declaración de Estado de Alarma para f

Deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos e empregaránse
avaliación descritos na presente programación 

Relación de UD desenvoltas ata a data de 13 de marzo de 2020. 

UD2. Conduta humana e aprendizaxe 
UD3. O Adestramento de habilidades da vida diaria 

timulación e mantemento cognitivo 

Relación de RA e CAs mínmos avaliados 

Elabora programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e selecciona as 

Identificáronse as fases dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social 

Determináronse os elementos dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e 

Valorouse o estado das persoas usuarias co fin de determinar os obxectivos do programa

Ano académico 

Santiago de Compostela 2019/2020 

Grao Réxime 

Grao 
superior 

Ordinario 

Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

213 213 

de cualificación e mínimos exixibles  

ía Persoal evidenciarán a 
 ata o 13 de marzo de 2020, 
 a partir desa data logo da 
a frear a pandemia 

Deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos e empregaránse os instrumentos de 

Elabora programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e selecciona as 

ma de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social  

Determináronse os elementos dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e 

obxectivos do programa 



 
 

 

 
CA1.4 - Identificáronse estratexias de intervención no adestramento de habilidades de autonomía persoal e 
social 
 

CA1.4.1 - Argumentouse a importancia do modelo de Planificación Centrado na Persoa.
 
CA1.5 - Seleccionáronse técnicas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social en función da 
situación de intervención 
 
CA1.6 - Estableceuse a secuencia das actuacións dirixidas á aprendizaxe e ao mantemento de hábitos de aut
nomía persoal e social 
 
CA1.7 - Determináronse os recursos do programa de adestramento en habilidades de autonomía persoal e s
cial 
 
CA1.8 - Deseñáronse as adaptacións necesarias no programa de intervención para atender as necesidades 
individuais das persoas 

CA1.9 - Establecéronse as pautas de actuación e colaboración co equipo interdisciplinar e a familia
 
CA1.10 - Argumentouse a importancia das habilidades de autonomía persoal e social na vida cotiá das persoas 
 
 
RA2 -  Organiza actividades de adquisición de habilidades da vida 
de promoción de autonomía 
 
CA2.1 - Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades
 
CA2.2 - Definíronse situacións de ensino e aprendizaxe de promoción da autonomía nas actividades da vida 
diaria 
 
CA2.3 - Seleccionáronse as técnicas para favorecer a autonomía nas actividades da vida diaria

CA2.5 - Estableceuse a secuencia das actividades de promoción de autonomía nas actividades da vida diaria
 
CA2.7 - Establecéronse medidas de prevención e
 
CA2.9 - Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en todas as 
intervencións. 
 
 
 
RA5 -  Organiza actividades de estimulación, mantemento
seleccionadas en función das necesidades
 
 CA5.1 - Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades 

CA5.2 - Seleccionáronse estratexias de intervención dirixidas ao mantemento e á m

nitivas  

CA5.3 - Definíronse as técnicas e os procedementos que cumpra aplicar no desenvolvemento de actividades de 

estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas 

CA5.4 - Seleccionáronse recursos para a real

CA5.5 - Estableceuse a secuencia das actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacid

des  
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Identificáronse estratexias de intervención no adestramento de habilidades de autonomía persoal e 

Argumentouse a importancia do modelo de Planificación Centrado na Persoa.

s de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social en función da 

Estableceuse a secuencia das actuacións dirixidas á aprendizaxe e ao mantemento de hábitos de aut

os recursos do programa de adestramento en habilidades de autonomía persoal e s

Deseñáronse as adaptacións necesarias no programa de intervención para atender as necesidades 

as pautas de actuación e colaboración co equipo interdisciplinar e a familia

Argumentouse a importancia das habilidades de autonomía persoal e social na vida cotiá das persoas 

Organiza actividades de adquisición de habilidades da vida diaria e describe as fases do proceso 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

Definíronse situacións de ensino e aprendizaxe de promoción da autonomía nas actividades da vida 

Seleccionáronse as técnicas para favorecer a autonomía nas actividades da vida diaria

Estableceuse a secuencia das actividades de promoción de autonomía nas actividades da vida diaria

Establecéronse medidas de prevención e seguridade consonte a normativa 

Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en todas as 

Organiza actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas, 
seleccionadas en función das necesidades 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades 

Seleccionáronse estratexias de intervención dirixidas ao mantemento e á mellora das capacidades co

Definíronse as técnicas e os procedementos que cumpra aplicar no desenvolvemento de actividades de 

estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas  

Seleccionáronse recursos para a realización de exercicios e actividades propostas 

Estableceuse a secuencia das actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacid

Identificáronse estratexias de intervención no adestramento de habilidades de autonomía persoal e 

Argumentouse a importancia do modelo de Planificación Centrado na Persoa. 

s de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social en función da 

Estableceuse a secuencia das actuacións dirixidas á aprendizaxe e ao mantemento de hábitos de auto-

os recursos do programa de adestramento en habilidades de autonomía persoal e so-

Deseñáronse as adaptacións necesarias no programa de intervención para atender as necesidades 

as pautas de actuación e colaboración co equipo interdisciplinar e a familia 

Argumentouse a importancia das habilidades de autonomía persoal e social na vida cotiá das persoas  

diaria e describe as fases do proceso 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades 

Definíronse situacións de ensino e aprendizaxe de promoción da autonomía nas actividades da vida 

Seleccionáronse as técnicas para favorecer a autonomía nas actividades da vida diaria 

Estableceuse a secuencia das actividades de promoción de autonomía nas actividades da vida diaria 

Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en todas as 

e rehabilitación das capacidades cognitivas, 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades  

ellora das capacidades cog-

Definíronse as técnicas e os procedementos que cumpra aplicar no desenvolvemento de actividades de 

ización de exercicios e actividades propostas  

Estableceuse a secuencia das actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacida-



 
 

 

 

CA5.9 - Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en tod

intervencións. cognitivas  

 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas e actividades de recuperación das partes non sup
radas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda do dereito de avaliación cont
nua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo

a) Actividade de recuperación

En canto as actividades propostas para 
programación e colocadas na aula virtual. Para a avaliación dos resultados de aprendizaxe procedimentais pr
poranse actividades como a resolución de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. 
Para a avaliación de coñecementos e resultados de aprendizaxes 
de coñecementos tipo test a través da aula virtual. 

Para acadar unha avaliación positiva deberá obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A proba 
coñecementos será unha proba que constará de 2 partes: 1 proba tipo test realizada através da aula virtual e o 
deseño e desenvolvemento dun programa de intervención en HAPS. Sempre
zarase de xeito presencial. Se non se dan estas circunsta

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un
punto na medida en que o alumnado participe nas actividades 
mestre e amose a consecución dos resultados de aprendizaxe.

b) Actividades de ampliación

Durante o mes de abril e maio proporanse contidos e actividades da UD5 e UD7

UD5. Orientación e mobilidade e UD7. Programas de adestramento en HAPS

RA3 -  Organiza actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describe as fases 
do proceso 

CA3.1 - Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

CA3.2 - Seleccionáronse as técnicas de orientación e mobilidade

CA3.3 - Seleccionáronse os medios e as axudas técnicas

CA3.4 - Estableceuse a secuencia das actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade

CA3.6 - Establecéronse medidas de prevención e seguridade consonte a normativa

RA6 -  Desenvolve actividades de adestramento
seleccionándoas en función das características das persoas usuarias

CA6.1 - Realizáronse actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal e social

CA6.2 - Adaptáronse as actividades ás necesidade

CA6.3 - Utilizáronse as axudas técnicas e os medios establecidos no programa de intervención
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Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en tod

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas e actividades de recuperación das partes non sup
así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda do dereito de avaliación cont

e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.  

Actividade de recuperación 

idades propostas para  recuperación de Cas mínimos esixibles serán 
programación e colocadas na aula virtual. Para a avaliación dos resultados de aprendizaxe procedimentais pr
poranse actividades como a resolución de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. 

mentos e resultados de aprendizaxes teóricos proporase a realización dunha proba 
de coñecementos tipo test a través da aula virtual.  

Para acadar unha avaliación positiva deberá obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A proba 
unha proba que constará de 2 partes: 1 proba tipo test realizada através da aula virtual e o 

deseño e desenvolvemento dun programa de intervención en HAPS. Sempre que sexa posible
zarase de xeito presencial. Se non se dan estas circunstancias, de forma telemática.

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un
na medida en que o alumnado participe nas actividades de ampliación programadas para o terceiro tr

se a consecución dos resultados de aprendizaxe. 

Actividades de ampliación 

Durante o mes de abril e maio proporanse contidos e actividades da UD5 e UD7 

UD7. Programas de adestramento en HAPS 

adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describe as fases 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

Seleccionáronse as técnicas de orientación e mobilidade 

s medios e as axudas técnicas 

Estableceuse a secuencia das actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade

Establecéronse medidas de prevención e seguridade consonte a normativa 

Desenvolve actividades de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, 
seleccionándoas en función das características das persoas usuarias 

Realizáronse actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal e social

Adaptáronse as actividades ás necesidades das persoas usuarias 

Utilizáronse as axudas técnicas e os medios establecidos no programa de intervención

Respectáronse ás persoas nas súas diferenzas e incorporouse a perspectiva de xénero en todas as 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas e actividades de recuperación das partes non supe-
así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda do dereito de avaliación conti-

esixibles serán idénticas ás previstas na 
programación e colocadas na aula virtual. Para a avaliación dos resultados de aprendizaxe procedimentais pro-
poranse actividades como a resolución de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. 

proporase a realización dunha proba 

Para acadar unha avaliación positiva deberá obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A proba de 
unha proba que constará de 2 partes: 1 proba tipo test realizada através da aula virtual e o 

que sexa posible esta proba reali-
ncias, de forma telemática. 

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un máximo de 1 
programadas para o terceiro tri-

adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describe as fases 

Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades 

Estableceuse a secuencia das actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade 

de habilidades de autonomía persoal e social, 

Realizáronse actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal e social 

Utilizáronse as axudas técnicas e os medios establecidos no programa de intervención 



 
 

 

 

CA6.5 - Asesorouse a persoa usuaria sobre os servizos e o recursos comunitarios, e sobre o seu modo de uso

CA6.9 - Valorouse a importancia de respectar a capacidade de elección das persoas usuarias

Para a avaliación destas UDs e dos resultados de aprendizaxe de ampliación 
que coas actividades de recuperación, 
ción de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. Para a avaliación de coñecementos 
e resultados de aprendizaxes teoricos proporase a realización dunha proba de coñecementos tipo test a través 
da aula virtual.  

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un
puntos na medida en que o alumnado participe nas actividades 
trimestre e amose a consecución dos resultados de aprendizaxe.

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado
probas correspondentes para c

 

3.1 Actividades de recuperación

 

Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non 
presencial con finalidade fundamental recuperadora e de reforzo utilizando as ferramentas da aula 
virtual do CIFP Compostela e a plataforma i
20. 
 
Para iso mantense aberto un foro de comunicación semanal na aula virtual e unha videoconferencia 
através da plataforma webex, todos os martes, co obxectivo de orientar ao alumnado sobre contidos e 
actividades, así como respostar a dúbidas.
 
As actividades propostas correspondense cos Ras e Cas minimos esixibles e xa abordados de forma 
presencial ata o 13 de marzo
prácticos e deseño de program
utilizando a aula virtual e da que se fixo un simulacro.
 
En todo momento o alumnado ten acceso ao correo electronico edu.xunta.es para unha comunicación 
máis directa e individualizada.
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Asesorouse a persoa usuaria sobre os servizos e o recursos comunitarios, e sobre o seu modo de uso

a importancia de respectar a capacidade de elección das persoas usuarias

Para a avaliación destas UDs e dos resultados de aprendizaxe de ampliación seguirase a mesma metodoloxía 
que coas actividades de recuperación, proponse realizar diferentes actividades procedimentais como a resol
ción de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. Para a avaliación de coñecementos 
e resultados de aprendizaxes teoricos proporase a realización dunha proba de coñecementos tipo test a través 

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un
na medida en que o alumnado participe nas actividades de ampliación programadas para o terceiro 

os resultados de aprendizaxe. 

Procedemento para a recuperación das partes non 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e 
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, fíxanse as actividades de recuperación e 
probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación, tal e como se relata a continuación.

Actividades de recuperación 

Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non 
presencial con finalidade fundamental recuperadora e de reforzo utilizando as ferramentas da aula 
virtual do CIFP Compostela e a plataforma i-doceo que xa viña utilizando  desde o inicio deste curso 19

Para iso mantense aberto un foro de comunicación semanal na aula virtual e unha videoconferencia 
através da plataforma webex, todos os martes, co obxectivo de orientar ao alumnado sobre contidos e 

así como respostar a dúbidas. 

As actividades propostas correspondense cos Ras e Cas minimos esixibles e xa abordados de forma 
presencial ata o 13 de marzo e son idénticas ás propostas de forma presencial, resolución de casos 
prácticos e deseño de programas de intervención en HAPs, ademais dunha proba tipo test realizada 
utilizando a aula virtual e da que se fixo un simulacro. 

En todo momento o alumnado ten acceso ao correo electronico edu.xunta.es para unha comunicación 
máis directa e individualizada. 

Asesorouse a persoa usuaria sobre os servizos e o recursos comunitarios, e sobre o seu modo de uso 

a importancia de respectar a capacidade de elección das persoas usuarias 

seguirase a mesma metodoloxía 
es procedimentais como a resolu-

ción de casos prácticos e o deseño de programas de intervención en HAPs. Para a avaliación de coñecementos 
e resultados de aprendizaxes teoricos proporase a realización dunha proba de coñecementos tipo test a través 

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un máximo de 2 
programadas para o terceiro 

Procedemento para a recuperación das partes non 

revisada a presente programación e 
as actividades de recuperación e 

, tal e como se relata a continuación. 

Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non 
presencial con finalidade fundamental recuperadora e de reforzo utilizando as ferramentas da aula 

utilizando  desde o inicio deste curso 19-

Para iso mantense aberto un foro de comunicación semanal na aula virtual e unha videoconferencia 
através da plataforma webex, todos os martes, co obxectivo de orientar ao alumnado sobre contidos e 

As actividades propostas correspondense cos Ras e Cas minimos esixibles e xa abordados de forma 
énticas ás propostas de forma presencial, resolución de casos 

as de intervención en HAPs, ademais dunha proba tipo test realizada 

En todo momento o alumnado ten acceso ao correo electronico edu.xunta.es para unha comunicación 



 
 

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

 

O alumnado con PD terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos 
correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 
continua consistirá nun exame con contidos teóricos e supostos prácticos, inspirado no 100 % dos 
resultados de aprendizaxe cont
de 2020.  

 

A proba extraordinaria prevista constará de 2 partes: 

 
� Parte 1  

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá
diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e 
desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. 

Esta proba consistirá nunha proba de tipo test, 
será correcta. Para superar positivamente esta parte da proba terán que respostar correctamente a
60% das preguntas formuladas

 

� Parte 2 

OS contidos procedimentais e aplicados avaliaranse mediante 
de adestramento de HAPs
suposto práctico proposto
un mínimo de 5 puntos.  

A cualificación final será a media numérica das dúas partes sempre que en ambas se obteña como 
mínimo un 5. 

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. Sempre que sexa 
posible, realizarase de forma presencial. En caso contrario

 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

 

Na aula virtual do módulo de PAP estarán colocados todos os  materiais
todas as actividades e probas e acadar os Ras mínimos esixibles. 

En cada unha das unidades didácticas
a súa elaboración e entrega. Nos foros e Videoconferenc
súas dúbidas de maneira que a aclaración das mesmas chegue a todas as persoas interesadas.

 A través da plataforma webex establec
informar e resolver aspectos da materia a recuperar, fundamentalmente, e das actividades program
das para o terceiro trimestre que precisen dunha orientación e explicación directa da profesora.
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Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O alumnado con PD terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos 
correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde o 12 de xullo de 2011.

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 
continua consistirá nun exame con contidos teóricos e supostos prácticos, inspirado no 100 % dos 
resultados de aprendizaxe contemplados nas unidades didácticas impartidas antes do 13 de marzo 

prevista constará de 2 partes:  

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá
diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e 
desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico.  

consistirá nunha proba de tipo test, con varias alternativas de 
Para superar positivamente esta parte da proba terán que respostar correctamente a

% das preguntas formuladas. 

OS contidos procedimentais e aplicados avaliaranse mediante o deseño e elaboración dun programa 
de HAPs, seleccionando as técnicas e recursos de apoio máis adecuados ao

proposto. Para acadar unha avaliación positiva o alumnado deberá obter nesta parte 

final será a media numérica das dúas partes sempre que en ambas se obteña como 

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. Sempre que sexa 
posible, realizarase de forma presencial. En caso contrario empregáranse medios telemáticos.

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Na aula virtual do módulo de PAP estarán colocados todos os  materiais necesarios para poder realizar 
todas as actividades e probas e acadar os Ras mínimos esixibles.  

unha das unidades didácticas irán colocándose  as actividades a realizar con orientacións para 
a súa elaboración e entrega. Nos foros e Videoconferencias o alumnado poderá poñer en común as 
súas dúbidas de maneira que a aclaración das mesmas chegue a todas as persoas interesadas.

A través da plataforma webex establecéranse reunións períodicas co obxectivoo de manter o contacto, 
ctos da materia a recuperar, fundamentalmente, e das actividades program

das para o terceiro trimestre que precisen dunha orientación e explicación directa da profesora.

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

O alumnado con PD terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos 
da Orde o 12 de xullo de 2011. 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 
continua consistirá nun exame con contidos teóricos e supostos prácticos, inspirado no 100 % dos 

emplados nas unidades didácticas impartidas antes do 13 de marzo 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que resolver 
diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e 

resposta, das cales só unha 
Para superar positivamente esta parte da proba terán que respostar correctamente ao 

deseño e elaboración dun programa 
, seleccionando as técnicas e recursos de apoio máis adecuados ao 

o alumnado deberá obter nesta parte 

final será a media numérica das dúas partes sempre que en ambas se obteña como 

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. Sempre que sexa 
nse medios telemáticos. 

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 

necesarios para poder realizar 

irán colocándose  as actividades a realizar con orientacións para 
ias o alumnado poderá poñer en común as 

súas dúbidas de maneira que a aclaración das mesmas chegue a todas as persoas interesadas. 

odicas co obxectivoo de manter o contacto, 
ctos da materia a recuperar, fundamentalmente, e das actividades programa-

das para o terceiro trimestre que precisen dunha orientación e explicación directa da profesora. 



 
 

 

 

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

 

Para este módulo pasouse durante a segunda quincena do curso, un cues
(sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) adxunto á programación 
inicial no ANEXO I e postos en común cos datos proporcionados pola titora. Non se detectou 
alumnado con necesidades especiais.

 

 

Asdo: Concha Fernández

Profesora do Módulo Autonomía Persoal e Saúde

1 Curso Ciclo Superior Integración Social
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Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

tablece 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 form
alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e 
situar ó alumnado en relación co perfil profesional correspondente". 

Para este módulo pasouse durante a segunda quincena do curso, un cues
(sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) adxunto á programación 
inicial no ANEXO I e postos en común cos datos proporcionados pola titora. Non se detectou 
alumnado con necesidades especiais. 

 

Profesora do Módulo Autonomía Persoal e Saúde 

1 Curso Ciclo Superior Integración Social 

Medidas de atención á diversidade do alumnado 

tablece 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 

Para este módulo pasouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial 
(sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) adxunto á programación 
inicial no ANEXO I e postos en común cos datos proporcionados pola titora. Non se detectou 


