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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

HOT Hostalaría e 
turismo

CSHOT04 Dirección de cociña superior Réxime de
adultos

Código MP/UF Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0506 Formación e orientación laboral 2019/2020 3 107 107

MP0506_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da 
seguridade social, e procura de emprego

2019/2020 3 62 62

MP0506_12 Prevención de riscos laborais 2019/2020 3 45 45

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS RIVAS BIBIÁN

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os  mínimos  para  este  módulo  deberán  acadar  os  logros  anunciados  nos  CA

mínimos para cada Unidade Didáctica desenvolvida ao longo do curso académico

ata o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na

presente programación.

Ata o 13 de marzo impartíronse 6 Unidades Didácticas cos seguintes RA e CA

Unidade Didáctica 1: DEREITO DO TRABALLO E CONTRATO DE TRABALLO

RA2 Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais,  e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo.
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CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os3 principios de aplicación
do dereito do traballo.

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as
medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

CA2.12  Identificáronse  as  características  que  definen  os  novos  contornos  de
organización do traballo.

Unidade Didáctica 2: XORNADA, SALARIO E NÓMINA

RA2 Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais,  e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

CA2.6  Determináronse as  condicións de traballo  pactadas no convenio  colectivo
aplicable  ou,  en  ausencia  deste,  as  condicións  habituais  no  sector  profesional
relacionado co título de técnico en panadaría, repostaría e confeitaría.

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que
o integran.

Unidade  Didáctica  3: MODIFICACIÓN,  SUSPENSIÓN  E  EXTINCIÓN  DO
CONTRATO DE TRABALLO. PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a
extinción da relación laboral.

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na
empresa.

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de
solución.

Unidade Didáctica 4: SEGURIDADE SOCIAL

RA3  Determina  a  acción  protectora  do  sistema  da  Seguridade  Social  ante  as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa. 

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social,
os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns
supostos prácticos.
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CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos
prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación
por desemprego de nivel contributivo básico.

Unidade Didáctica 5: BUSCA DE EMPREGO

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida.

CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da
Unión Europea. 

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades
no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

CA4.5  Deseñáronse  os  itinerarios  formativos  profesionais  relacionados  co  perfil
profesional de técnico en panadaría, repostaría e confeitaría.

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación do ciclo. 

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de
emprego.

Unidade Didáctica 6: EQUIPOS DE TRABALLO, CONFLITO E NEGOCIACIÓN

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á
consecución dos obxectivos da organización.

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo  e valoráronse as súas vantaxes sobre
o traballo individual. 

 CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos
equipos ineficaces.

CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados
no seo do equipo de traballo.   

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación
cos  obxectivos  establecidos,  e  coa  participación  responsable  e  activa  dos  seus
membros.

Os mínimos exixibles serán os seguintes:

 Coñecer os elementos esenciais do dereito do traballo e os organismos que
interveñen nas relacións laborais.

 Distinguir os dereitos e obrigas dos empresarios e traballadores.
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 Identificar os elementos esenciais dos contratos de traballo, modalidades de
contratación, efectos da modificación, suspensión e extinción do contrato de
traballo.

 Elaborar una folla de salarios e a súa interpretación.

 Interpretar e comprender un convenio colectivo.

 Analizar o funcionamento do sistema de Seguridade Social e dos dereitos e
obrigas que incorpora.

 Autocoñecer os propios intereses e capacidades formativo-profesionais.

 Coñecer as principais fontes de emprego, fases do proceso de selección de
persoal e técnicas e instrumentos de procura de emprego.

 Valorar positivamente o cumprimento da normativa laboral e de Seguridade
Social.

 Valorar a importancia da formación continua e permanente.

 Calcular prestacións da Seguridade Social e prestacións de desemprego.

Unidade Didáctica 7: CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, NORMATIVA E
ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN NA EMPRESA

RA2  -  Avalía  as  situacións  de  risco  derivadas  da  súa  actividade  profesional
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector. 

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á
seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a
eliminación ou a redución dos riscos laborais.

 CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras
sensibles a determinados riscos, así  como as de protección da maternidade e a
lactación, e de menores.

 CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector. 

CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en
materia de prevención de riscos laborais. 

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais.

CA2.5  Levouse a  cabo a  avaliación  de riscos  nun contorno  de  traballo,  real  ou
simulado, relacionado co sector de actividade.
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Os mínimos exixibles serán os seguintes:

 Coñecer os elementos esenciais do dereito do traballo e os organismos que

interveñen nas relacións laborais.

 Distinguir os dereitos e obrigas dos empresarios e traballadores.

 Identificar os elementos esenciais dos contratos de traballo, modalidades de

contratación, efectos da modificación, suspensión e extinción do contrato de

traballo.

 Elaborar una folla de salarios e a súa interpretación.

 Interpretar e comprender un convenio colectivo.

 Analizar o funcionamento do sistema de Seguridade Social e dos dereitos e

obrigas que incorpora.

 Autocoñecer os propios intereses e capacidades formativo-profesionais.

 Coñecer as principais fontes de emprego, fases do proceso de selección de

persoal e técnicas e instrumentos de procura de emprego.

 Valorar positivamente o cumprimento da normativa laboral e de Seguridade

Social.

 Valorar a importancia da formación continua e permanente.

 Calcular prestacións da Seguridade Social e prestacións de desemprego.

 Coñecer as relacións existentes entre o traballo e a saúde.

 Identificar conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Analizar os dereitos e obrigas do traballador en materia de prevención de

riscos.

 Identificar os factores de risco de distintos tipos presentes no ámbito laboral.
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 Coñecer os riscos específicos do seu sector.

 Analizar  as  distintas  formas  de  planificación,  organización  e  xestión  da

prevención na empresa.

 Identificar as técnicas e as medidas de prevención e protección máis eficaces

en cada caso.

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.

Criterios de cualificación:

 A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación coa mellora do

que  cada  alumno  sexa  merecedor  en  función  do  traballo  realizado  no  3º

trimestre.

No  3º  trimestre  vaise  explicar   o  resto  da  programación  a  través  de

videoconferencia. Ao final de cada clase, os alumnos, oralmente, responderán as

preguntas de repaso da materia que se explique en cada sesión.

Como material de apoio, e para consultar antes da clase de videoconferencia, o

profesor enviará ao correo os materiais da materia que se vai a impartir (apuntes,

vídeos, direccións de páxinas web).

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas
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3.1 Actividades de recuperación

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado realizáranse probas

orais a través de videoconferencia,  que consistirán en preguntas curtas sobre a

materia impartida no 1º e 2º  trimestre.

 Para  acadar  unha  avaliación  positiva  é  necesario  que  a  media  das  probas

realizadas sexa igual o superior a 5 puntos. 

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

O alumnado con PD será avaliado cunha proba teórico-práctica dos contidos da 1ª e

2ª avaliación.

A proba realizárase prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e a

sanidade o permita, ou no seu caso de xeito telemático. 

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

Como medidas de reforzo e repaso para o alumnado que teña algunha avaliación

suspensa realizaranse actividades e probas vía telemática en base aos criterios de

avaliación. 

Para o alumnado que teña superado as 2 avaliacións e polo tanto acadados con

avaliación positiva os RA, avanzarase na programación con actividades novas pero

só serán tidas en conta na avaliación sempre que lle sexa favorable.

Todas as actividades de ampliación que o alumnado haxa feito (en tempo é forma)

valoraranse entre 1 e  2 puntos. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

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/a, así como as súas 

capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co 

perfil profesional correspondente. 

Non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado 

neste módulo.

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020
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