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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES CHAPELA REDONDELA 2012-2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC 
SERVIZOS 


SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 


CSSSC01 EDUCACIÓN INFANTIL SUPERIOR ORDINARIO 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0012 AUTONOMÍA PERSOAL E SAÚDE INFANTIL 155 


Profesorado responsable 


NURIA FERNÁNDEZ SEGADE 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


R.A 1: Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, 
hixiene e descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico. 


R.A 2: Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en rela-
ción coas estratexias de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil. 


R.A 3: Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das 
nenas de cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. 


R.A 4: Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e adquisición de hábitos de autonomía dos nenos e das nenas, e xustifica as pautas 
de actuación. 


R.A 5: Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos 
protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. 


R.A 6: Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autono-
mía persoal, e xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


R.A 1:  


– Identificáronse as etapas do desenvolvemento físico e os factores que inflúen nel. 


– Describíronse os parámetros básicos para o seguimento no desenvolvemento físico dos nenos e as nenas. 


– Identifícanse os distintos tipos de alimentación dos pequenos e das pequenas. 


– Describíronse as características e as necesidades dos pequenos e das pequenas en relación coa alimentación, a hixiene 
e o descanso. 


– Identificáronse os criterios axeitados na elaboración de menús. 


– Elaboráronse tipos de dietas e menús adaptados ás características do pequeno ou da pequena (idade, alerxias, intoleran-
cias alimentarias, etc.). 


– Analizáronse as pautas de actuación na manipulación dos alimentos. 


– Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vestido, o descanso e sono infantil. 


– Identificáronse os principais trastornos e conflitos relacionados coa alimentación, a hixiene e o descanso. 


– Propuxéronse actividades, recursos e estratexias acaídas para a satisfacción das necesidades básicas dos pequenos e 
das pequenas. 


– Deseñáronse ambientes aptos e seguros para a satisfacción das necesidades de alimentación, hixiene e descanso. 


– Establecéronse os elementos materiais, espaciais e temporais que interveñen na planificación e no desenvolvemento das 
rutinas diarias. 


– Relacionouse o xeito de atención de cada necesidade básica coas características dos nenos e das nenas. 


– Valorouse a importancia educativa das actividades relacionadas coa satisfacción das necesidades básicas. 


R.A 2: 


– Describíronse as fases do proceso de adquisición de hábitos. 


– Formuláronse obxectivos acordes ás posibilidades de autonomía dos cativos e das cativas. 


– Estableceuse a secuencia das aprendizaxes de autonomía persoal a partir das características evolutivas dos pequenos e 
das pequenas. 


– Deseñáronse ambientes favorecedores da autonomía persoal na infancia. 


– Establecéronse estratexias e instrumentos para a detección de elementos que dificulten a adquisición da autonomía per-
soal dos cativos e das cativas. 


– Propuxéronse actividades axeitadas para a adquisición de hábitos de autonomía persoal das nenas e nenos. 


– Identificáronse os conflitos e os trastornos relacionados coa adquisición de hábitos de autonomía  na infancia. 


– Valorouse a importancia da adquisición da autonomía persoal para a construción dunha autoimaxe positiva e do seu de-
senvolvemento integral, por parte do neno e da nena. 
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– Valorouse a importancia da colaboración da familia na adquisición e na consolidación de hábitos de autonomía persoal. 


– Explicouse o papel das persoas adultas na adquisición da autonomía infantil. 


 


R.A 3: 


– Explicouse o papel das rutinas no desenvolvemento infantil e a súa influencia na organización temporal da actividade do 
centro. 


– Establecéronse as rutinas diarias para a alimentación, a hixiene e os descanso. 


– Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación. 


– Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso. 


– Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.  


– Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar os hábitos de alimentación, hixiene, des-
canso, etc.  


– Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias. 


– Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpriran as normas de hixiene e seguridade es-
tablecidas na normativa legal. 


– Valorouse a importancia de respectar os ritmos individuais dos cativos e das cativas. 


– Organizáronse  actividades e campañas de promoción da saúde. 


 


R.A. 4:  


– Levouse a cabo a intervención, con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios 
metodolóxicos previstos e aos recursos dispoñibles.  


– Describíronse as estratexias para satisfacer as necesidades de relación nas rutinas diarias. 


– Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés. 


– Estableceuse unha relación educativa co neno ou a nena. 


– Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas. 


– Respectáronse os ritmos individuais dos pequenos e das pequenas. 


– Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos. 


– Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.  


– Respondeuse adecuadamente ante as continxencias. 


– Valorouse o papel do educador ou da educadora na satisfacción das necesidades básicas e no desenvolvemento da au-
tonomía dos nenos e das nenas. 


 


R.A 5: 


– Identificáronse as características e as necesidades básicas dos nenos e das nenas de cero a seis anos en materia de sa-
úde e seguridade en relación coa etapa evolutiva en que se achen e os instrumentos axeitados. 


– Identificáronse os principais factores implicados no proceso de enfermedade-saúde. 


– Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumprira adoptar para a promoción da saúde e o 
benestar nos centros de atención á infancia.  


– Valorouse a importancia do estado de saúde e a hixiene persoal do educador ou da educadora na prevención de riscos 
para a saúde. 


– Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describí-
ronse os protocolos de actuación. 


– Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes. 


– Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís. 


– Valorouse o papel das actitudes do educador ou da educadora infantil ante as situacións de doenza e accidente. 


– Comprobouse que o ambiente, os materiais e os equipamentos específicos cumpriran as normas de calidade e segurida-
de establecidas. 


– Establecéronse e mantivéronse relacións de comunicación efectivas coas familias e, de ser o caso, con profesionais, se-
guindo os procedementos previstos. 


– Valorouse a importancia da educación para a saúde na escola infantil. 


– Valorouse o papel da persoa con titulación de técnico en educación infantil como axente de saúde e seguridade. 
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R.A 6: 


– Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábi-
tos, e a detección de situacións de risco. 


– Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das 
cativas, e do proceso de intervención. 


– Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto. 


– Rexistráronse os datos no soporte establecido. 


– Interpretouse correctamente a información recollida.  


– Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada. 


– Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutras persoas profesionais. 


– Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastor-
nos nestes ámbitos dirixidos ás familias e a outras persoas profesionais. 


– Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos nenos e das nenas. 


 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


R.A 1: Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, 
hixiene e descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico. 


R.A 2: Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en rela-
ción coas estratexias de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil. 


R.A 3: Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das 
nenas de cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. 


R.A 4: Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e adquisición de hábitos de autonomía dos nenos e das nenas, e xustifica as pautas 
de actuación. 


R.A 5: Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos 
protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. 


R.A 6: Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autono-
mía persoal, e xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


R.A 1:  


– Identificáronse as etapas do desenvolvemento físico e os factores que inflúen nel. 


– Describíronse os parámetros básicos para o seguimento no desenvolvemento físico dos nenos e as nenas. 


– Identifícanse os distintos tipos de alimentación dos pequenos e das pequenas. 


– Describíronse as características e as necesidades dos pequenos e das pequenas en relación coa alimentación, a hixiene 
e o descanso. 


– Identificáronse os criterios axeitados na elaboración de menús. 


– Elaboráronse tipos de dietas e menús adaptados ás características do pequeno ou da pequena (idade, alerxias, intoleran-
cias alimentarias, etc.). 


– Analizáronse as pautas de actuación na manipulación dos alimentos. 


– Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vestido, o descanso e sono infantil. 


– Identificáronse os principais trastornos e conflitos relacionados coa alimentación, a hixiene e o descanso. 


– Propuxéronse actividades, recursos e estratexias acaídas para a satisfacción das necesidades básicas dos pequenos e 
das pequenas. 


– Deseñáronse ambientes aptos e seguros para a satisfacción das necesidades de alimentación, hixiene e descanso. 


– Establecéronse os elementos materiais, espaciais e temporais que interveñen na planificación e no desenvolvemento das 
rutinas diarias. 


– Relacionouse o xeito de atención de cada necesidade básica coas características dos nenos e das nenas. 


– Valorouse a importancia educativa das actividades relacionadas coa satisfacción das necesidades básicas. 
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R.A 2: 


– Describíronse as fases do proceso de adquisición de hábitos. 


– Formuláronse obxectivos acordes ás posibilidades de autonomía dos cativos e das cativas. 


– Estableceuse a secuencia das aprendizaxes de autonomía persoal a partir das características evolutivas dos pequenos e 
das pequenas. 


– Deseñáronse ambientes favorecedores da autonomía persoal na infancia. 


– Establecéronse estratexias e instrumentos para a detección de elementos que dificulten a adquisición da autonomía per-
soal dos cativos e das cativas. 


– Propuxéronse actividades axeitadas para a adquisición de hábitos de autonomía persoal das nenas e nenos. 


– Identificáronse os conflitos e os trastornos relacionados coa adquisición de hábitos de autonomía  na infancia. 


– Valorouse a importancia da adquisición da autonomía persoal para a construción dunha autoimaxe positiva e do seu de-
senvolvemento integral, por parte do neno e da nena. 


– Valorouse a importancia da colaboración da familia na adquisición e na consolidación de hábitos de autonomía persoal. 


– Explicouse o papel das persoas adultas na adquisición da autonomía infantil. 


 


R.A 3: 


– Explicouse o papel das rutinas no desenvolvemento infantil e a súa influencia na organización temporal da actividade do 
centro. 


– Establecéronse as rutinas diarias para a alimentación, a hixiene e os descanso. 


– Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación. 


– Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso. 


– Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.  


– Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar os hábitos de alimentación, hixiene, des-
canso, etc.  


– Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias. 


– Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpriran as normas de hixiene e seguridade es-
tablecidas na normativa legal. 


– Valorouse a importancia de respectar os ritmos individuais dos cativos e das cativas. 


– Organizáronse  actividades e campañas de promoción da saúde. 


 


R.A. 4:  


– Levouse a cabo a intervención, con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios 
metodolóxicos previstos e aos recursos dispoñibles.  


– Describíronse as estratexias para satisfacer as necesidades de relación nas rutinas diarias. 


– Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés. 


– Estableceuse unha relación educativa co neno ou a nena. 


– Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas. 


– Respectáronse os ritmos individuais dos pequenos e das pequenas. 


– Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos. 


– Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.  


– Respondeuse adecuadamente ante as continxencias. 


– Valorouse o papel do educador ou da educadora na satisfacción das necesidades básicas e no desenvolvemento da au-
tonomía dos nenos e das nenas. 


 


R.A 5: 


– Identificáronse as características e as necesidades básicas dos nenos e das nenas de cero a seis anos en materia de sa-
úde e seguridade en relación coa etapa evolutiva en que se achen e os instrumentos axeitados. 


– Identificáronse os principais factores implicados no proceso de enfermedade-saúde. 


– Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumprira adoptar para a promoción da saúde e o 
benestar nos centros de atención á infancia.  


– Valorouse a importancia do estado de saúde e a hixiene persoal do educador ou da educadora na prevención de riscos 
para a saúde. 


– Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describí-
ronse os protocolos de actuación. 
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– Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes. 


– Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís. 


– Valorouse o papel das actitudes do educador ou da educadora infantil ante as situacións de doenza e accidente. 


– Comprobouse que o ambiente, os materiais e os equipamentos específicos cumpriran as normas de calidade e segurida-
de establecidas. 


– Establecéronse e mantivéronse relacións de comunicación efectivas coas familias e, de ser o caso, con profesionais, se-
guindo os procedementos previstos. 


– Valorouse a importancia da educación para a saúde na escola infantil. 


– Valorouse o papel da persoa con titulación de técnico en educación infantil como axente de saúde e seguridade. 


 


R.A 6: 


– Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábi-
tos, e a detección de situacións de risco. 


– Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das 
cativas, e do proceso de intervención. 


– Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto. 


– Rexistráronse os datos no soporte establecido. 


– Interpretouse correctamente a información recollida.  


– Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada. 


– Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutras persoas profesionais. 


– Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastor-
nos nestes ámbitos dirixidos ás familias e a outras persoas profesionais. 


– Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos nenos e das nenas. 


 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 


A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 0 a 10 puntos sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos, sendo preciso obter unha cualificación igual ou 
superior a cinco puntos para superala. As persoas que non superen a primeira parte serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. 


A cualificación final será numérica entre un e dez, sen decimais, e corresponderá coa media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das 
partes, expresada con números enteiros redondeada á unidade máis próxima. 


No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de calquera parte das probas a algún aspirante, por levar a cabo calquera actuación de tipo 
fraudulento, contra a normal convivencia no centro, ou incumpra as normas de prevención, protección e seguridade durante a realización das 
probas, esa parte da proba será cualificado cun cero. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior desde o inicio, co chamamento, ate o remate das probas, salvo 
expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


Unha vez iniciada as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada á 
profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


A maiores da demostración dun dominio equilibrado dos resultados de aprendizaxe e dos criterios de avaliación enumerados nesta programación, 
será necesario para obter unha avaliación positiva, a lexibilidade, a claridade expositiva, o dominio de vocabulario científico e profesional vinculado 
ao módulo, o manexo de recursos e bibliografía diversos e actualizados, e a coherencia discursiva e metodolóxica, tanto na proba escrita como na 
práctica. 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba obxectiva que pode conter preguntas tipo test, curtas, de completar, verdadeiro ou falso, ou de 
desenvolvemento, representativas dos resultados de aprendizaxe do módulo, cunha duración máxima de 3 horas. 


Se computarán segundo o que se estableza no enunciado da proba en función da cantidade e o tipo de preguntas. 


4.2 Segunda parte da proba 
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Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, dunha serie de probas de execución práctica que demostren o dominio profesional dos 
contidos deste módulo e segundo o establecido nos criterios de avaliación da presente programación, nas que, no caso de precisar material, será 
indicado unha vez superada a primeira parte da proba. 
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES CHAPELA REDONDELA 2012/13 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC SERVIZOS 
SOCIOCULTURAIS E A 
COMUNIDADE 


CSSSC01 


 


EDUCACIÓN INFANTIL SUPERIOR LIBRES 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0020 PRIMEIROS AUXILIOS 53 


Profesorado responsable 


Mª ISABEL RAMALLAL RODRIGUEZ 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Realiza a valoración inicial da asistencia dunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria 


RA2. Aplica e describe as técnicas se soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido 


RA3. Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas 


RA4. Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e as acompañantes, e describe as estratexias de comunicación  
aplicadas 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno 


CA1.2. Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas 


CA1.3. Describiuse o contido dunha caixa de urxencias, e as indicacións dos produtos e dos medicamentos. 


CA1. 4. Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas. 


CA1. 5. Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas 


CA1. 6. Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación. 


CA1. 7. Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia 


CA1. 8. Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia 


CA1. 9. Tomáronse as constantes vitais. 


CA1. 10. Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre reanimación 
(ILCOR). 


CA.2. 1. Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar 


CA2. 2. Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea. 


CA2. 3. Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio. 


CA2. 4. Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA). 


CA2. 5. Aplicáronse medidas postreanimación. 


CA2. 6. Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis   frecuentes. 


CA2. 7. Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada. 


CA2. 8. Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos. 


CA2. 9. Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia. 


CA2. 10. Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir. 


CA3. 1. Efectuáronse as manobra necesarias para acceder á vítima. 


CA3. 2. Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización 


CA3. 3. Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada 


CA3. 4. Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados 


CA 3. 5. Confeccionáronse sistemas para a inmobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e inespecíficos, ou 
medios de fortuna 


CA 3. 6. Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección persoal. 
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CA4. 1. Describíronse as estratexias de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes. 


CA4. 2.  Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada. 


CA4. 3. Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada. 


CA4. 4. Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación 


CA4. 5. Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó. 


CA4. 6. Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade 


CA4. 7. Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación de auxilio. 


CA4. 8. Valorouse e importancia do autocontrol ante situacións de estrés. 


 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Realiza a valoración inicial da asistencia dunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria 


RA2. Aplica e describe as técnicas se soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido 


RA3. Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas 


RA4. Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e as acompañantes, e describe as estratexias de comunicación  
aplicadas 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno 


CA1.2. Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas 


CA1. 4. Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas. 


CA 1. 7. Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia 


CA 1. 9. Tomáronse as constantes vitais. 


CA 1. 10. Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre reanimación 
(ILCOR). 


CA 2. 2. Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea. 


CA 2. 3. Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio. 


CA 2. 4. Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA). 


CA 2. 5. Aplicáronse medidas postreanimación. 


CA 2. 8. Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos. 


CA 2. 9. Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia. 


CA 2. 10. Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir. 


CA3. 1. Efectuáronse as manobra necesarias para acceder á vítima. 


CA 3. 2. Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización 


CA 3. 3. Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada 


CA 3. 5. Confeccionáronse sistemas para a inmobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e inespecíficos, ou 
medios de fortuna. 


CA 3. 6. Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección persoal. 


CA 4. 2.  Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada. 
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CA 4. 3. Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada. 


CA 4. 4. Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación 


CA 4. 5. Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó. 


CA 4. 8. Valorouse e importancia do autocontrol ante situacións de estrés. 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os criterios considerados como mínimos esixibles son os que aparecen reflectidos nos apartados anteriores con unha consecución do 50%, 5 
sobre 10 puntos. 


Os criterios de cualificación seguen o establecido no artigo13, 3.a, b, e artigo 14.2, para cada unha das probas serán: 


Primeira parte: Cada pregunta contestada correctamente terá un valor de 0.2  puntos e cada unha contestada de xeito erróneo descontará 0.1 
puntos. As preguntas non contestadas non terán valor. 


Segunda parte: Valorarase cada unha dos supostos prácticos en 5 puntos dun total de 10 puntos, , será necesario para superar esta parte práctica 
acadar o 50% da puntuación en cada un dos supostos. 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Proba escrita que constará de 50 preguntas test con cinco opcións posibles na que solo unha é a correcta, e 5 preguntas de reserva, que, de ser 
necesario, serán corrixidas na orde en que aparecen. 


Material necesario: bolígrafo, os exames serán contestados a bolígrafo e non se permitirá o uso de correctores. 


 


O profesor poderá excluír da proba a aquelas persoas que realicen algunha actividade que poida considerarse fraudulenta.Non se permitirá a 
entrada con móbiles u outros aparellos electrónicos. 


4.2 Segunda parte da proba 


Constará de varios supostos prácticos sobre as actuacións mais habituais en primeiros auxilios. Será necesario acadar un 5 sobre 10 puntos en 
cada un deles para superar a proba. 


 


Todo o material  que sexa necesario será proporcionado polo departamento de sanitaria, agás os bolígrafos, tampouco se permitirá o uso de 
correctores. 


Para algún dos supostos poderán participar persoas voluntarias como vítimas. 


 


O profesor poderá excluír da proba a aquelas persoas que realicen algunha actividade que poida considerarse fraudulenta.Non se permitirá a 
entrada con móbiles u outros aparellos electrónicos. 
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES Chapela Redondela 2012-2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC Servicios socioculturais e á 
comunidade 


CSSSC01 Educación Infantil Superior Ordinario  


 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0014 Expresión e comunicación 213 


Profesorado responsable 


María Cristina Pazos Oya 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


 Planifica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e comunicación rela-
cionándoas coas características individuais e do grupo ó que van dirixidos. 


 Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e comunicación argumen-
tando as variables relevantes e os instrumentos de avaliación. 


 Implementa estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral, relacionán-
doas cos objectivos previstos. 


Implementa actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 
lóxico-matemática e corporal relacionándoas coos obxectivos previstos e as 


 estratexias e recursos apropiados. 


 Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos ós nenos e ás nenas, relacionando as caracte-
rísticas dos mesmos co momento evolutivo dos destinatarios. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 Identificáronse as características dos tipos de expresión en función da idade das persoas destinatarias 


 Estableceuse unha distribución temporal das actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación para se adaptar 
ás características evolutivas dos cativos/as 


 Valorouse a expresión como elemento esencial para a observación do desenvolvemento infantil 


 Identificáronse os recursos das formas de expresión e de comunicación dirixidos á poboación infantil 


 Relacionouse o momento evolutivo do cativo/a coas características do recurso seleccionado 


 Valorouse a importancia de adecuar os recursos ás características evolutivas dos cativos/as 


 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade 


 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión oral en cativos/as 


 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade 


 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións máis salientables no desenvolvemento da expresión oral 


 Valorouse a importancia de respectar a lingua materna dos pequenos/as 


 Seleccionáronse os indicadores de avaliación 


 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión plástica 


 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación 


 Organizáronse as actividades axustándose á planificación temporal 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión lóxico-matemática na infancia 


 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais 


 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza 
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 Respondeuse ante as continxencias 


 Xeráronse contornos de intervención seguros 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión rítmico-musical na infancia 


 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación 


 Respondeuse ante as continxencias 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión corporal na infancia 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


 Planifica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e comunicación rela-
cionándoas coas características individuais e do grupo ó que van dirixidos. 


 Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e comunicación argumen-
tando as variables relevantes e os instrumentos de avaliación. 


 Implementa estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral, relacionán-
doas cos objectivos previstos. 


Implementa actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, 
lóxico-matemática e corporal relacionándoas coos obxectivos previstos e as 


 estratexias e recursos apropiados. 


 Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos ós nenos e ás nenas, relacionando as caracte-
rísticas dos mesmos co momento evolutivo dos destinatarios. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 Identificáronse as características dos tipos de expresión en función da idade das persoas destinatarias 


 Estableceuse unha distribución temporal das actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación para se adaptar 
ás características evolutivas dos cativos/as 


 Valorouse a expresión como elemento esencial para a observación do desenvolvemento infantil 


 Identificáronse os recursos das formas de expresión e de comunicación dirixidos á poboación infantil 


 Relacionouse o momento evolutivo do cativo/a coas características do recurso seleccionado 


 Valorouse a importancia de adecuar os recursos ás características evolutivas dos cativos/as 


 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade 


 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión oral en cativos/as 


 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade 


 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións máis salientables no desenvolvemento da expresión oral 


 Valorouse a importancia de respectar a lingua materna dos pequenos/as 


 Seleccionáronse os indicadores de avaliación 


 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión plástica 


 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación 
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 Organizáronse as actividades axustándose á planificación temporal 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión lóxico-matemática na infancia 


 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais 


 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza 


 Respondeuse ante as continxencias 


 Xeráronse contornos de intervención seguros 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión rítmico-musical na infancia 


 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación 


 Respondeuse ante as continxencias 


 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión corporal na infancia 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. deste documento. 


A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe levarase a cabo a través da realización das dúas partes da proba.  


a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. Cualificarase esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para 
a súa superación, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual o superior a cinco puntos.  


b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e 
consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos. Cualificarase esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa 
superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual o superior a cinco puntos.  


As persoas que non superen a primeira parte da proba, serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.   


Poderase excluír de calquera parte das probas as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as 
normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as 
instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, cualificarase esa parte da proba do módulo cun cero. 


A cualificación final correspondente da proba do módulo será  a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada 
con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntua-
ción máxima que poderá asignarse será de catro puntos. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior desde o inicio, incluído o chamamento, ate o remate das 
probas, salvo expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


Comezadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar a aula e entregarán as follas da proba 
asinadas á profesora responsable. Non se poderá levar copia do exame cando se abandone a aula. 


 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba obxectiva que pode conter preguntas tipo test, curtas, de completar, de seleccionar verdadeiro ou 
falso ou de desenvolvemento, cunha duración máxima de tres horas e quince minutos. 


Se computarán segundo o que se estableza no enunciado da proba en función da cantidade e do tipo de preguntas. 


 


 


4.2 Segunda parte da proba 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes dun repertorio de supostos prácticos e/ou probas de execución práctica dunha actividade, 
que acrediten o dominio dos contidos e capacidades contemplados no Currículum; no caso de se precisar material para esta segunda parte da 
proba, indicarase unha vez superada a primeira parte da proba. 


A duración desta segunda parte da proba terá unha duración máxima dunha hora para cada persoa aspirante. 
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES Chapela Redondela 2012/2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional 
Código do 


ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC 
Servizos Socioculturais e á 


Comunidade 
CSSSC01 e 
ZSSSC01 


Educación Infantil Superior 


Ordinario e 
Persoas 
adultas 


presencial 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0011 Didáctica da Educación Infantil 240 


Profesorado responsable 


Begoña Martínez Varela 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución 


Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte aos modelos  psicopedagóxicos 


Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de formula-
ción, nos ámbitos formais e non formais 


Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na 
intervención educativa na infancia 


Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características das crianzas 


Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


Recoñece distintas concepcións actuais sobre a infancia 


Discrimina as características fundamentais que definen cada etapa histórica 


Sinala os aspectos fundamentais que caracterizan a infancia actual 


Relaciona o concepto de infancia coas prácticas profesionais nas que se concreta 


Recoñece a lexislación básica en materia de infancia presente no contorno 


Identifica as funcións e cometidos que cumpren distintas organizacións internacionais 


Identifica as principais figuras de protección da infancia e a aplica en casos concretos 


Identifica as institucións formais e non formais de atención á infancia describindo as funcións e servizos diferenciadores que prestan 


Establece unha tipoloxía de servizos e programas de atención á infancia atendendo ás necesidades socioeducativas da poboación destinataria 


Recoñece distintos modelos de educación infantil e define un modelo propio de xeito fundamentado 


Identifica propostas de educación infantil propias da realidade galega 


Compara os tipos de centros e programas de educación formal e non formal 


Define as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil 


Analiza servizos e programas de atención á infancia presentes no contexto europeo 


Analiza o currículo do técnico/a en educación infantil no relativo a competencias profesionais, persoais e sociais 


Corrobora as funcións que desenvolve o/a técnica nos distintos ámbitos profesionais 


Analiza os aspectos técnicos e actitudinais presentes no traballo profesional 


Identifica os modelos didácticos específicos da educación infantil 


Interpreta os fundamentos dos modelos de atención á infancia 


Analiza os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil 


Compara experiencias educativas salientabeis para definir a propia intervención  educativa 


Identifica os elementos dun currículo 


Identifica os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal 


Analiza os elementos do currículo de educación infantil 


Describe as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil 
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Identifica os niveis de concreción curricular 


Selecciona criterios metodolóxicos consonte aos obxectivos da institución, ao marco curricular, e ás necesidades e intereses das crianzas 


Identifica os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto 


Compara documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal 


Identifica os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa 


Describe a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal 


Define a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico 


Analiza os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista 


Analiza os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e identifica o bo cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as condi-
cións de accesibilidade 


Selecciona materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos 


Responsabilízase da importancia de xerar contornos seguros 


Planifica actividades para a educación formal e non formal 


Implementa actividades en contextos naturais conforme a planificación previa 


Relaciona as actividades cos obxectivos, os contidos, e a metodoloxía 


Elabora programacións sinalando polo miúdo cada un dos seus elementos constituíntes 


Integra os temas transversais nas actividades programadas 


Recoñece a necesidade de sistematizar a intervención educativa 


Valora a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación 


Analiza a lexislación vixente relativa a atención á diversidade na educación infantil 


Deseña actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais 


Identifica dificultades e propón solucións viables 


Analiza adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais 


Identifica os modelos de avaliación 


Define as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención 


Selecciona as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención 


Establece indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios 
metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuación dos espazos e dos materiais 
empregados 


Identifica os recursos para a formación permanente do persoal educador 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución 


Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte aos modelos  psicopedagóxicos 


Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de formula-
ción, nos ámbitos formais e non formais 


Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na 
intervención educativa na infancia 


Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características das crianzas 


Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados 
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2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


Recoñece distintas concepcións actuais sobre a infancia 


Sinala os aspectos fundamentais que caracterizan a infancia actual 


Relaciona o concepto de infancia coas prácticas profesionais nas que se concreta 


Recoñece a lexislación básica en materia de infancia presente no contorno 


Identifica as institucións formais e non formais de atención á infancia describindo as funcións e servizos diferenciadores que prestan 


Establece unha tipoloxía de servizos e programas de atención á infancia atendendo ás necesidades socioeducativas da poboación destinataria 


Aplica a lexislación vixente ante supostos prácticos de creación ou funcionamento de institucións que atenden á infancia 


Recoñece distintos modelos de educación infantil e define un modelo propio de xeito fundamentado 


Identifica propostas de educación infantil propias da realidade galega 


Compara os tipos de centros e programas de educación formal e non formal 


Define as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil 


Analiza o currículo do técnico en educación infantil no relativo a competencias profesionais, persoais e sociais 


Corrobora as funcións que desenvolve o/a técnica nos distintos ámbitos profesionais 


Analiza os aspectos técnicos e actitudinais presentes no traballo profesional 


Identifica os modelos didácticos específicos da educación infantil 


Interpreta os fundamentos dos modelos de atención á infancia 


Construe materiais didácticos a partires das achegas dos modelos didácticos 


Define un modelo propio considerando os fundamentos históricos de autores e modelos 


Valora a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias 


Analiza os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil 


Compara experiencias educativas salientabeis para definir a propia intervención  educativa 


Implementa estratexias educativas que respondan aos principios psicopedagóxicos da educación infantil 


Investiga experiencias educativas innovadoras e deseña intervencións orixinais que partan das mesmas 


Identifica os elementos dun currículo 


Identifica os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal 


Analiza os elementos do currículo de educación infantil 


Describe as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil 


Identifica os niveis de concreción curricular 


Selecciona obxectivos e contidos partindo do marco curricular, así  como das características dos cativos e das cativas, para conseguir o desenvol-
vemento das súas capacidades individuais 


Valora a importancia da planificación no proceso de intervención educativa 


Selecciona criterios metodolóxicos consonte aos obxectivos da institución, ao marco curricular, e ás necesidades e intereses das crianzas 


Identifica os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto 


Compara documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal 


Selecciona obxectivos e contidos partindo do plan ou do programa, así como das características dos cativos e das cativas, para conseguir o desen-
volvemento das súas capacidades individuais 


Selecciona criterios metodolóxicos conforme aos obxectivos da institución e ás necesidades e intereses dos cativos e das cativas 


Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte á normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na 
intervención educativa na infancia 


Identifica os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa 
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Describe a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal 


Define a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico 


Recoñece e valora a necesidade de organizar as tarefas 


Analiza os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista 


Analiza os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e identifica o bo cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as condi-
cións de accesibilidade 


Selecciona materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos 


Establece os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso, as 
necesidades educativas especiais 


Responsabilízase da importancia de xerar contornos seguros 


Planifica actividades para a educación formal e non formal 


Implementa actividades en contextos naturais conforme a planificación previa 


Relaciona as actividades cos obxectivos, os contidos, e a metodoloxía 


Elabora programacións sinalando polo miúdo cada un dos seus elementos constituíntes 


Integra os temas transversais nas actividades programadas 


Recoñece a necesidade de sistematizar a intervención educativa 


Valora a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación 


Analiza a lexislación vixente relativa a atención á diversidade na educación infantil 


Deseña as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como a información 
obtida 


Deseña actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais 


Identifica dificultades e propón solucións viables 


Elabora adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos grupos destinata-
rios 


Analiza adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais 


 Identifica os modelos de avaliación 


Define as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención 


Selecciona as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención 


Deseña as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e o procedementos establecidos dentro do marco curricular, no caso da educación 
formal, e do plan ou programa, no caso da educación non formal 


Establece indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios 
metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuación dos espazos e dos materiais 
empregados 


Valora a importancia da avaliación en cada momento do proceso 


Valora a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo 


Identifica os recursos para a formación permanente do persoal educador 


3. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


O Decreto 226/2008 que regula o título de Técnica/o Superior en Educación Infantil, non recolle de forma explícita uns mínimos esixibles como tal. 
Nembargantes, pódese extraer da súa lectura que, ao tratarse de ensinanzas profesionais, os mínimos esixibles para superar o módulo veñen 
determinados pola consecución dos resultados de aprendizaxe en base aos criterios de avaliación (ver puntos 2.1 e 2.2).  


 


A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe do módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes da 
proba, pola persoa aspirante, ante a profesora do módulo: 


a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa 
dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira 
parte da proba de cero a dez puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida 
polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do IES Chapela.  
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b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminato-
rio e consistirá no desenvolvemento de dous supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos cri-
terios de avaliación establecidos na programación para esta parte. A profesora do módulo cualificará esta segunda parte da proba de 
cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación  igual ou superior a cinco puntos. As 
persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da 
proba, as comisións de avaliación exporán as spuntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do IES Chapela.  


 


As persoas que compoñen a comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba do módulo ás persoas aspirantes que leven a cabo 
calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e/ou seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo 
de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, a profesora do módulo 
profesional cualificará esta parte da proba do módulo cun cero.  


 


A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final obtida 
por cada aspirante será numérica, entre un e dez, sen decimais. 


 


A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con 
números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación 
máxima que poderá asignárselle será de catro puntos.  


 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior desde o inicio, co chamamento, até o remate das probas, agás 
expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


 


Unha vez iniciadas as probas escritas as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada á 
profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Proba obxectiva tipo test e/ou preguntas curtas (verbais de resposta curta e/ou de recordo simple e/ou para completar e/ou de recoñecemento e/ou 
de doble alternativa e/ou de múltiples alternativas e/ou de selección e/ou por pares e/ou de ordenamento e/ou de identificación e/ou de clasifica-
ción) relacionadas cos mínimos esixibles do módulo.  


Na proba aparecerá indicado o número de erros que motivará un desconto sobre as respostas correctas.  


4.2 Segunda parte da proba 


Dous ou tres supostos prácticos escritos que amosen un dominio coherente, global, aplicado e equilibrado dos mínimos esixibles do módulo. Na 
proba indicarase a ponderación de cada un dos supostos sobre a nota final desta segunda parte da proba. É preciso acadar a metade da puntua-
ción máxima en cada un dos supostos para obter un resultado positivo nesta segunda parte da proba.  


Empregarase como instrumento de avaliación unha lista de cotexo ou taboa de observación. 
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES Chapela Redondela 2012-2013 


 
 Ciclo formativo 


 
Código da  
familia  


profesional 


Familia profesional Código do Ciclo Formativo Grao Réxime 


SSC SERVICIOS  
SOCIO-CULTURAIS E A COMUNIDADE 


CSSS01 


ZSSSC01 


Superior Ordinaria e Modular 


 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía. 187 


Profesorado responsable 


Salomé Cabaleiro Gómez 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


 Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teo-
rías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no desenvolvemento infantil e o seu 
papel como eixe metodolóxico.  


 Deseña e pon en práctica actividades lúdicas en relación coas diferentes áreas de desen-
volvemento. 


 Deseña e pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os 
recursos necesarios.  


 Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas 
etapas do desenvolvemento infantil. 


 Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co 
servizo en que se desenvolva, así como cos principios da animación infantil.  


 Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica e xustifica as técnicas e os instru-
mentos de observación seleccionados.  


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 Identifícanse os principais conceptos relacionados co xogo e as súas características. 


 Identifícase a evolución do xogo na infancia 


 Valorouse a importancia do xogo en relación a todos os ámbitos de desenvolvemento do 
e da nena. 


 Identificouse o modelo lúdico como modelo de conduta que caracteriza a aprendizaxe na 
infancia. 


 Analizouse a relación dos xogos coas diferentes áreas de desenvolvemento. 


 Analizouse a importancia do xogo como principal eixo metodolóxico na intervención edu-
cativa na infancia. 


 


 Coñecéronse as principais tipoloxías de xogos. 


 Analizouse a influencia dos papeis sociais nos xogos e da transmisión de valores a través 
dos mesmos. 


 Comprendéronse tanto as implicacións do concepto de “diversidade” e valorouse o xogo 
como unha das ferramentas máis interesantes a integración de todo tipo de nenos e ne-
nas. 
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 Definíronse as características e funcións dos xoguetes. 


 


 Seleccionáronse xoguetes e recursos lúdicos, tendo en conta o momento evolutivo do e 
da nena. 


 Programáronse festas infantís, saídas extraescolares, campamentos, proxectos lúdicos e 
recreativos 


 Analizouse o papel do persoal profesional da educación infantil no xogo dos nenos e das 
nenas. 


 Valorouse a importancia da observación do xogo na etapa infantil. 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


 Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teo-
rías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no desenvolvemento infantil e o seu 
papel como eixe metodolóxico. 


 Deseña e pon en práctica actividades lúdicas en relación coas diferentes áreas de desen-
volvemento. 


 Deseña e pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os 
recursos necesarios. 


 Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas 
etapas do desenvolvemento infantil. 


 Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co 
servizo en que se desenvolva, así como cos principios da animación infantil. 


 Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica e xustifica as técnicas e os instru-
mentos de observación seleccionados. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 Analizouse a relación dos xogos coas diferentes áreas de desenvolvemento. 


 Identificación da evolución do xogo na infancia. 


 Valorouse a importancia do xogo en relación a todos os ámbitos de desenvolvemento da 
e do neno. 


 Identificouse o modelo lúdico como modelo de conduta que caracteriza a aprendizaxe 
na infancia. 


 Analizouse a influencia dos papeis sociais nos xogos e da transmisión de valores a través 
dos mesmos. 
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 Coñecéronse as principais tipoloxías de xogos. 


 Comprendéronse tanto as implicacións do concepto de “diversidade” e valorouse o xogo 
como unha das ferramentas máis interesantes a integración de todo tipo de nenos e ne-
nas. 


 Seleccionáronse xoguetes e recursos lúdicos, tendo en conta o momento evolutivo da/o 
nena/o. 


 Adaptáronse xogos, xoguetes e demais recursos lúdicos tendo en conta as características 
dos destinatarios da intervención e a súa diversidade. 


 Elaboráronse xoguetes adaptados para cada idade, creativos, seguros e con material de 
reciclaxe. 


 Estudáronse os principais instrumentos para a observación e o rexistro da información. 


 Preparouse a observación en función do elemento ou elementos a observar. 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. A primeira parte da proba consistirá nunha 
proba escrita que terá carácter eliminatorio e cualificarase  de 0 a 10 puntos sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a de 10 puntos , sendo 
preciso obter unha cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. As persoas que non supe-
ren a primeira parte serán cualificadas con un cero nesta segunda parte. 


A cualificación  final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e correspondera coa media aritmética 
das cualificacións obtidas en cada unha das partes , expresada con números enteiros redondeada á unida-
de máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación 
máxima que poderá asignarse será de catro puntos.. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de  calquera parte  das probas a algún aspirante, por levar 
a cabo calquera actuación de tipo fraudulento, contra a normal convivencia no centro, ou incumpra as nor-
mas de prevención , protección e seguridade durante a realización das probas , esa parte da proba será 
cualificado con un cero. Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico, de comunicación co exterior. 
Desde o inicio, co chamamento, ate o remate das probas, salvo expresa indicación notificada previamente 
do profesorado responsable. Unha vez iniciada as probas escritas as persoas candidatas agardarán dez 
minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada a profesora responsable. Non se poderá 
retirar copia do exame. 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Proba escrita na que se avaliarán os resultados de aprendizaxe e se terán en conta os criterios de 
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avaliación recollidos no currículo. Poderá constar de preguntas tipo test, preguntas curtas, pregun-
tas a desenvolver ou preguntas nas que haxa que analizar unha situación práctica desde unha 
perspectiva teórica. 


 
 


4.2 Segunda parte da proba 


A proba poderá consistir na resolución por escrito de casos prácticos e dunha parte práctica na 
que se terá que planificar o espazo e os recursos lúdicos para unha determinada proposta lúdica; 
que permita a avaliación dos resultados de aprendizaxe e se terán en conta os criterios de avalia-
ción do currículo recollidos no currículo. Será necesario un mínimo significativo de resolución positiva 


en cada un dos casos para poder valorar positivamente o global da proba: Esto significa un 25 % da pun-
tuación total de cada caso, para poder valoralas globalmente.  
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PROGRAMACIÓN DO MÓDULO 


HABILIDADES SOCIAIS 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


3619566 IES CHAPELA REDONDELA 2012-2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC Servizos á Comunidade CSSSC01 e 
ZSSSC01 


Técnico en Educación Infantil Superior Ordinario e 
Modular 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0017 Habilidades sociais 123 


Profesorado responsable 


Cristina Rodríguez Resino 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación aos principios 
da intelixencia emocional e social 


Dinamiza o traballo d                                                                                                   sticas, a situa-
    n e os obxectivos do grupo 


                                                                                               n das características das persoas 


destinatarias e do contexto 


                                                                  n de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en fun-
    n das características do contexto 


Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para                                    ns profesionais, e identifica os 


aspectos susceptibles de mellora 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


Os criterios de avaliación que se aplicarán son os recollidos no curriculum: 


 


 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social. 


 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional. 


 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo. 


 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións. 


 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais. 


 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información. 


 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural. 


 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, 
sentimentos e personalidade. 


 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede. 


 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal 
e de comunicación axeitadas. 


 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modi-
ficar.  


 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.  


 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.  


 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.  


 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.  


 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamen-
to do grupo.  


 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.  


 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.  


 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.  


 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.  


 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.  


 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.  


 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.  


 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.  


 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de reso-
lución.  
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 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.  


 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.  


 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.  


 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións 


 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.  


 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.  


 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.  


 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.  


 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.  


 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.  


 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.  


 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proce-
so de toma de decisións.  


 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.  


 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.  


 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.  


 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.  


 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.  


 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.  


 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.  


 Interpretáronse os datos recollidos.  


 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.  


 Marcáronse as pautas de mellora.  


 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado  


 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación aos principios 
da intelixencia emocional e social 


Dinamiza o trabal                                                                                                       sticas, a situa-
    n e os obxectivos do grupo 


                                                                                               n das características das persoas 


destinatarias e do contexto 


                                                                  n de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en fun-
    n das características do contexto 


Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para                                    ns profesionais, e identifica os 


aspectos susceptibles de mellora 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


Os criterios de avaliación que se aplicarán son os recollidos no curriculum: 


 


 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social. 


 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional. 


 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo. 


 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións. 


 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais. 


 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información. 
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 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural. 


 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, 
sentimentos e personalidade. 


 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede. 


 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal 
e de comunicación axeitadas. 


 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modi-
ficar.  


 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.  


 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.  


 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.  


 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.  


 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamen-
to do grupo.  


 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.  


 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.  


 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.  


 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.  


 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.  


 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.  


 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.  


 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.  


 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de reso-
lución.  


 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.  


 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.  


 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.  


 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións 


 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.  


 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.  


 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.  


 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.  


 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.  


 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.  


 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.  


 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proce-
so de toma de decisións.  


 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.  


 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.  


 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.  


 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.  


 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.  


 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.  


 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.  


 Interpretáronse os datos recollidos.  


 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.  


 Marcáronse as pautas de mellora.  


 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado  


 


 







Páxina 6 de 7 


 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Mínimos esixibles 


O Decreto 226/2008 que regula o título de Técnico Superior en Educación Infantil, non recolle de forma explícita uns mínimos 
exixibles como tal. No en tanto, pódese extraer da súa lectura que, ao tratarse de ensinanzas profesionais, os mínimos exixi-
bles para superar o módulo veñen determinados pola consecución dos resultados de aprendizaxe en base aos criterios 
de avaliación.  


 


Criterios de cualificación 


 


A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización 
das dúas partes da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor ou a profesora do correspondente módulo: 


a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio. Os criterios de puntuación de cada unha das preguntas serán os especificados no 
propio exame. 


Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter 
unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, a comisión de avaliación exporá a 
puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro. 


b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter 
eliminatorio. Os criterios de puntuación de cada unha das preguntas serán os especificados no propio exame. 


Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter 
unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun 
cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas 
no taboleiro de anuncios do centro onde se realizou. 


 


A expresión da cualificación final obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, 
sen decimais. A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualifica-
cións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das 
persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos. 


 


Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional ás per-
soas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e 
seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, du-
rante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do 
módulo cun cero. Entre outras posibles actuacións de tipo fraudulento, inclúense: 


- Levar unha copia do exame, físicamente ou reproducida por outros medios (fotografías, copia,...) 


- O uso de dispositivos móbiles ou electrónicos non autorizados para a realización da proba. Non se admitirá o 
uso de ningún aparato electrónico, ou de comunicación co exterior desde o inicio, co chamamento, ata o remate 
das probas, salvo expresa indicación notificada previamente ao profesorado responsable. 


- A utilización de calqueira medio non permitido para a obtención dun resultado satisfactorio, tanto se o emprega 
a propia persona, como se o intentase ou intervise na súa realización. A tales efectos, considéranse como medios 
permitidos a utilización de dous bolígrafos azuis sen ningún tipo de escrita neles.  


Unha vez iniciadas as probas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba 
asinada á profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Seguindo a lexislación, consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de 
avaliación establecidos na programación para esta parte.  


Esta proba escrita poderá contemplar preguntas tipo test, preguntas cortas, e/ou preguntas de desenvolvemento. 


É necesario obter unha nota igual ou superior a cinco para considerar superada a proba. 


Non está permitido:  


-levar ningunha copia (papel / dixital) do exame fóra da aula 


-empregar ningún aparello electrónico/novas tecnoloxías  


-copiar  


-saír ao baño 


-falar durante a realización da proba; se é preciso, levantarase a man e o ton empregado será baixo, para non molestar ás compa-
ñeiras/os 


-pódese ter un botellín de auga na mesa, mais non comida 
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4.2 Segunda parte da proba 


Seguindo a lexislación, consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra 
suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. 


Este/s supostos prácticos poderán estar plantexados baixo a forma de preguntas tipo test,preguntas cortas, e/ou preguntas de 
desenvolvemento. Ademais, poderá requerirse a execución de exercicios prácticos (non escritos). A execución destes exercicios 
poderá ser gravada, coa finalidade de mellorar a avaliación, e de deixar constancia do realizado pol@s aspirantes.  
 


A maiores da demostración dun dominio equilibrado dos resultados de aprendizaxe e dos criterios de avaliación enumerados nesta 
programación, será necesario, para ser avaliad@ positivamente, a lexibilidade, a claridade expositiva, o dominio de vocabulario 
científico e profesional vinculado ao módulo, o manexo de recursos e bibliografía diversos e actualizados, e a coherencia discursiva 
e metodolóxica.  


É necesario obter unha nota igual ou superior a cinco para considerar superada a proba. 
 


Non está permitido:  


-levar ningunha copia (papel / dixital) do exame fóra da aula 


-empregar ningún aparello electrónico/novas tecnoloxías  


-copiar  


-saír ao baño 


-falar durante a realización da proba; se é preciso, levantarase a man e o ton empregado será baixo, para non molestar ás compa-
ñeiras/os 


-pódese ter un botellín de auga na mesa, mais non comida 


 








Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de 
proba libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 Ies Chapela Redondela 2012-2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


      


SSC Servicios socioculturais e 
á comunidade 


ZSSSC01 Educación Infantil Superior Ordinario 


Modular 


Módulo profesional  


Código 
 


 


Nome 


 


Horas 


 


 MP0016 DESENVOLVEMENTO SOCIOAFECTIVO 123 


Profesorado responsable 


MÓNICA PUGA VILABOA 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 
RA1. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento afectivo dos cativos e das cativas 


analizando as teorías explicativas e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  
RA2. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento social dos pequenos e das pequenas en 


relación cos factores influentes e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  


RA3. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento en valores dos cativos e das cativas, en 


relación coas teorías explicativas e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  
RA4. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento sexual dos cativos e das cativas, analizando 


as características evolutivas da sexualidade infantil e a influen-cia dos estereotipos sociais.  


RA5. Programa estratexias de intervención nos trastornos habituais de conduta e os conflitos nas relacións 


infantís, e analiza as teorías e as técnicas propostas  







RA6. Pon en práctica programas e actividades de intervención no ámbito socioafectivo en relación cos 


obxectivos, as estratexias metodolóxicas e o papel do educador ou da educadora. 
RA7. Avalía a intervención realizada no ámbito socioafectivo e xustifica a selección das variables e dos 


instrumentos empregados.  


 
  


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
resultados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 
– CA1.1. Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento afectivo dos 


nenos e das nenas.  


 


– CA1.2. Describíronse as principais características da afectividade infantil, así como a súa 


evolución e os trastornos máis frecuentes.  


 


– CA1.3. Valorouse a importancia do apego no desenvolvemento integral dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA1.4. Identificáronse e consideráronse as variables relevantes para o deseño da 


intervención.  


 


– CA1.5. Formuláronse obxectivos pertinentes ás características evolutivas dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA1.6. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e as 


características dos pequenos e das pequenas.  


 


– CA1.7. Describíronse estratexias axeitadas para organizar o período de adaptación.  


 


– CA1.8. Propuxéronse actividades favorecedoras do desenvolvemento da identidade persoal e 


dunha autoimaxe positiva.  


 


– CA1.9. Valorouse a importancia das persoas adultas e dos proxenitores na constru-ción 


dunha identidade persoal axustada.  


 


– CA1.10. Valorouse a importancia da afectividade no desenvolvemento integral do suxeito. 


  


– CA2.1. Identificáronse as teorías acerca do desenvolvemento social dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA2.2. Identificáronse e describíronse as funcións dos axentes sociais que interve-ñen no 


desenvolvemento social.  


 


– CA2.3. Describíronse as principais pautas evolutivas no desenvolvemento social: 


afectividade, evolución, apego e trastornos.  


 


– CA2.4. Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o de-seño da 







intervención.  


 


– CA2.5. Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos nenos e das nenas 


no ámbito social.  


 


 
– CA2.6. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e coas 


características dos cativos e das cativas.  


 


– CA2.7. Propuxéronse actividades e estratexias para o desenvolvemento de habilida-des 


sociais nos cativos e nas cativas.  


 


– CA2.8. Propuxéronse actividades favorecedoras da observación e da exploración do 


contorno social.  


 


– CA2.9. Valorouse o papel da escola na socialización dos nenos e das nenas.  


 
– CA3.1. Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento en valo-res dos 


pequenos e das pequenas.  


 


– CA3.2. Describíronse as características e a evolución da moralidade infantil.  


 


– CA3.3. Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o de-seño da 


intervención.  


 


– CA3.4. Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos pequenos e das 


pequenas.  


 


– CA3.5. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e coas 


características evolutivas dos cativos e das cativas.  


 


– CA3.6. Propuxéronse programas e actividades de educación en valores favorecedo-ras do 


desenvolvemento integral.  


 


– CA3.7. Valorouse a actitude das persoas adultas na interiorización de valores e normas nos 


nenos e nas nenas de cero a seis anos. 


  


– CA4.1. Identificáronse as concepcións acerca do desenvolvemento sexual dos cati-vos e das 


cativas.  


 


– CA4.2. Identificáronse e describíronse os factores que inflúen na adquisición da identidade 


sexual.  


 


– CA4.3. Describíronse as principais características da sexualidade infantil.  


 


– CA4.4. Valorouse o papel dos estereotipos na construción da identidade sexual e 


formuláronse obxectivos adecuados ás características evolutivas dos cativos e das cativas.  


 







– CA4.5. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias favorecedoras do desenvol-vemento 


dunha identidade sexual.  


 


– CA4.6. Identificáronse e describíronse os elementos contextuais, persoais e organi-zativos 


que favorezan ou dificulten unha práctica pedagóxica non sexista.  


 


– CA4.7. Establecéronse estratexias e mecanismos para a detección de elementos que 


dificultan a igualdade dos sexos.  


 


– CA4.8. Describíronse programas, actividades e estratexias de actuación promotoras de 


igualdade.  


 


– CA4.9. Seleccionáronse recursos didácticos non sexistas para a intervención.  


 


– CA4.10. Valorouse a necesidade de analizar as propias actitudes e os comportamen-tos 


relacionados coa igualdade de sexos.  


 
– CA5.1. Describíronse as principais teorías e técnicas de intervención ante os trastor-nos 


habituais de conduta.  


 


– CA5.2. Identificáronse os trastornos de conduta e os conflitos nas relacións interper-soais 


máis frecuentes na infancia.  


 


– CA5.3. Establecéronse e describíronse as fases do programa de intervención.  


 


– CA5.4. Valorouse a importancia do diagnóstico na programación da intervención.  


 


– CA5.5. Establecéronse as estratexias e os instrumentos para identificar as causas dos 


trastornos de conduta ou de relación.  


 


– CA5.6. Identificáronse as técnicas de intervención máis acaídas para cada situación.  


 


– CA5.7. Describíronse estratexias de mediación que propicien o consenso na infan-cia.  


 


– CA5.8. Describíronse os instrumentos máis adecuados para o seguimento da inter-vención.  


 


– CA5.9. Describíronse as pautas de actuación correcta por parte do educador ou da educadora 


ante os problemas de conduta e os conflitos nas relacións infantís.  


 


– CA5.10. Valoráronse as limitacións dos pequenos e das pequenas para modularen e 


controlaren a conduta.  


 
– CA6.1. Describíronse as actitudes e o papel que debe desempeñar o educador ou a educadora 


para favorecer o desenvolvemento socioafectivo dos cativos e das cativas.  


 


– CA6.2. Identificáronse estilos de relación favorecedores da creación dunha identida-de 


positiva.  


 







– CA6.3. Identificáronse as actitudes e as habilidades sociais necesarias para se rela-cionar 


axeitadamente cos nenos e as nenas.  


 


– CA6.4. Potenciouse a expresión e a identificación de emocións por parte dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA6.5. Organizáronse os espazos atendendo ás necesidades socioafectivas dos pequenos e 


das pequenas.  


 


– CA6.6. Dispuxéronse os recursos e os agrupamentos de xeito que se propicie a inte-racción 


libre dos nenos e das nenas.  


 


– CA6.7. Respondeuse adecuadamente ante as continxencias relativas ao ámbito 


soci-oafectivo.  


 


– CA6.8. Analizouse e valorouse o papel da persoa educadora na creación dun clima de afecto 


e confianza.  


 


– CA6.9. Respectouse o principio de igualdade dos sexos no desenvolvemento da 


in-tervención.  


 


– CA6.10. Aplicáronse estratexias que favorezan o desempeño de papeis variados que non 


reproduzan unha asignación sexista.  


 


– CA7.1. Identificáronse os indicadores de avaliación máis pertinentes no ámbito 


so-cioafectivo.  


 
– CA7.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter informa-ción 


sobre a situación socioafectiva do cativo ou da cativa.  


 


– CA7.3. Xustificouse a importancia da avaliación inicial.  


 


– CA7.4. Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de ava-liación.  


 


– CA7.5. Valorouse a importancia da obxectividade na obtención e no rexistro da 


in-formación.  


 


– CA7.6. Interpretouse correctamente a información recollida dos procesos de avalia-ción.  


 


– CA7.7. Identificáronse as situacións que requiran a participación doutro persoal pro-fesional 


e as pautas de actuación.  


 


– CA7.8. Elaboráronse informes coherentes coa información para transmitir e coa per-soa que 


a vaia recibir.  


 


– CA7.9. Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.  


 


– CA7.10. Valorouse a importancia da avaliación para corrixir as desviacións e mellorar a 







intervención. 
 


 


 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento afectivo dos cativos e das cativas 


analizando as teorías explicativas e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  
RA2. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento social dos pequenos e das pequenas en 


relación cos factores influentes e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  


RA3. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento en valores dos cativos e das cativas, en 


relación coas teorías explicativas e as características individuais e do grupo a que se dirixan.  
RA4. Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento sexual dos cativos e das cativas, analizando 


as características evolutivas da sexualidade infantil e a influen-cia dos estereotipos sociais.  


RA5. Programa estratexias de intervención nos trastornos habituais de conduta e os conflitos nas relacións 


infantís, e analiza as teorías e as técnicas propostas  
RA6. Pon en práctica programas e actividades de intervención no ámbito socioafectivo en relación cos 


obxectivos, as estratexias metodolóxicas e o papel do educador ou da educadora. 
RA7. Avalía a intervención realizada no ámbito socioafectivo e xustifica a selección das variables e dos 


instrumentos empregados.  
 


 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
resultados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


 
– CA1.1. Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento afectivo 


dos nenos e das nenas.  


 


– CA1.2. Describíronse as principais características da afectividade infantil, así como a 


súa evolución e os trastornos máis frecuentes.  


 


– CA1.3. Valorouse a importancia do apego no desenvolvemento integral dos cativos e 


das cativas.  


 


– CA1.4. Identificáronse e consideráronse as variables relevantes para o deseño da 


in-tervención.  


 


– CA1.5. Formuláronse obxectivos pertinentes ás características evolutivas dos cativos e 


das cativas.  


 


– CA1.6. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e as 


características dos pequenos e das pequenas.  


 







– CA1.7. Describíronse estratexias axeitadas para organizar o período de adaptación.  


 


– CA1.8. Propuxéronse actividades favorecedoras do desenvolvemento da identidade 


persoal e dunha autoimaxe positiva.  


 


– CA1.9. Valorouse a importancia das persoas adultas e dos proxenitores na 


constru-ción dunha identidade persoal axustada.  


 


– CA1.10. Valorouse a importancia da afectividade no desenvolvemento integral do 


suxeito.  


– CA2.1. Identificáronse as teorías acerca do desenvolvemento social dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA2.2. Identificáronse e describíronse as funcións dos axentes sociais que interve-ñen 


no desenvolvemento social.  


 


– CA2.3. Describíronse as principais pautas evolutivas no desenvolvemento social: 


afectividade, evolución, apego e trastornos.  


 


– CA2.4. Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o 


de-seño da intervención.  


 


– CA2.5. Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos nenos e das 


nenas no ámbito social.  


 


 
– CA2.6. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e 


coas características dos cativos e das cativas.  


 


– CA2.7. Propuxéronse actividades e estratexias para o desenvolvemento de habilida-des 


sociais nos cativos e nas cativas.  


 


– CA2.8. Propuxéronse actividades favorecedoras da observación e da exploración do 


contorno social.  


 


– CA2.9. Valorouse o papel da escola na socialización dos nenos e das nenas.  


 
– CA3.1. Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento en valo-res 


dos pequenos e das pequenas.  


 


– CA3.2. Describíronse as características e a evolución da moralidade infantil.  


 


– CA3.3. Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o 


de-seño da intervención.  


 


– CA3.4. Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos pequenos e 


das pequenas.  


 







– CA3.5. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e 


coas características evolutivas dos cativos e das cativas.  


 


– CA3.6. Propuxéronse programas e actividades de educación en valores favorecedo-ras 


do desenvolvemento integral.  


 


– CA3.7. Valorouse a actitude das persoas adultas na interiorización de valores e normas 


nos nenos e nas nenas de cero a seis anos.  


– CA4.1. Identificáronse as concepcións acerca do desenvolvemento sexual dos cati-vos 


e das cativas.  


 


– CA4.2. Identificáronse e describíronse os factores que inflúen na adquisición da 


identidade sexual.  


 


– CA4.3. Describíronse as principais características da sexualidade infantil.  


 


– CA4.4. Valorouse o papel dos estereotipos na construción da identidade sexual e 


formuláronse obxectivos adecuados ás características evolutivas dos cativos e das 


cativas.  


 


– CA4.5. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias favorecedoras do 


desenvol-vemento dunha identidade sexual.  


 


– CA4.6. Identificáronse e describíronse os elementos contextuais, persoais e 


organi-zativos que favorezan ou dificulten unha práctica pedagóxica non sexista.  


 


– CA4.7. Establecéronse estratexias e mecanismos para a detección de elementos que 


dificultan a igualdade dos sexos.  


 


– CA4.8. Describíronse programas, actividades e estratexias de actuación promotoras de 


igualdade.  


 


– CA4.9. Seleccionáronse recursos didácticos non sexistas para a intervención.  


 


– CA4.10. Valorouse a necesidade de analizar as propias actitudes e os comportamen-tos 


relacionados coa igualdade de sexos.  


 
– CA5.1. Describíronse as principais teorías e técnicas de intervención ante os 


trastor-nos habituais de conduta.  


 


– CA5.2. Identificáronse os trastornos de conduta e os conflitos nas relacións 


interpersoais máis frecuentes na infancia.  


 


– CA5.3. Establecéronse e describíronse as fases do programa de intervención.  


 


– CA5.4. Valorouse a importancia do diagnóstico na programación da intervención.  


 


– CA5.5. Establecéronse as estratexias e os instrumentos para identificar as causas dos 







trastornos de conduta ou de relación.  


 


– CA5.6. Identificáronse as técnicas de intervención máis acaídas para cada situación.  


 


– CA5.7. Describíronse estratexias de mediación que propicien o consenso na infan-cia.  


 


– CA5.8. Describíronse os instrumentos máis adecuados para o seguimento da 


inter-vención.  


 


– CA5.9. Describíronse as pautas de actuación correcta por parte do educador ou da 


educadora ante os problemas de conduta e os conflitos nas relacións infantís.  


 


– CA5.10. Valoráronse as limitacións dos pequenos e das pequenas para modularen e 


controlaren a conduta.  


 
– CA6.1. Describíronse as actitudes e o papel que debe desempeñar o educador ou a 


educadora para favorecer o desenvolvemento socioafectivo dos cativos e das cativas.  


 


– CA6.2. Identificáronse estilos de relación favorecedores da creación dunha identida-de 


positiva.  


 


– CA6.3. Identificáronse as actitudes e as habilidades sociais necesarias para se 


rela-cionar axeitadamente cos nenos e as nenas.  


 


– CA6.4. Potenciouse a expresión e a identificación de emocións por parte dos cativos e 


das cativas.  


 


– CA6.5. Organizáronse os espazos atendendo ás necesidades socioafectivas dos 


pequenos e das pequenas.  


 


– CA6.6. Dispuxéronse os recursos e os agrupamentos de xeito que se propicie a 


inte-racción libre dos nenos e das nenas.  


 


– CA6.7. Respondeuse adecuadamente ante as continxencias relativas ao ámbito 


soci-oafectivo.  


 


– CA6.8. Analizouse e valorouse o papel da persoa educadora na creación dun clima de 


afecto e confianza.  


 


– CA6.9. Respectouse o principio de igualdade dos sexos no desenvolvemento da 


in-tervención.  


 


– CA6.10. Aplicáronse estratexias que favorezan o desempeño de papeis variados que 


non reproduzan unha asignación sexista.  


 


– CA7.1. Identificáronse os indicadores de avaliación máis pertinentes no ámbito 


so-cioafectivo.  


 







– CA7.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter 


informa-ción sobre a situación socioafectiva do cativo ou da cativa.  


 


– CA7.3. Xustificouse a importancia da avaliación inicial.  


 


– CA7.4. Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de 


ava-liación.  


 


– CA7.5. Valorouse a importancia da obxectividade na obtención e no rexistro da 


in-formación.  


 


– CA7.6. Interpretouse correctamente a información recollida dos procesos de 


avalia-ción.  


 


– CA7.7. Identificáronse as situacións que requiran a participación doutro persoal 


pro-fesional e as pautas de actuación.  


 


– CA7.8. Elaboráronse informes coherentes coa información para transmitir e coa 


per-soa que a vaia recibir.  


 


– CA7.9. Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.  


 


– CA7.10. Valorouse a importancia da avaliación para corrixir as desviacións e mellorar 


a intervención. 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os 
criterios de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 


A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 0 a 10 puntos 
sendo preciso obter unha cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos , sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. As persoas que non superen a primeira parte serán cualificadas 
con un cero nesta segunda parte. 


A cualificación  final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e correspondera coa media aritmética das cualificacións 
obtidas en cada unha das partes , expresada con números enteiros redondeada á unidade máis próxima. 


No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación máxima que poderá asignarse 
será de catro puntos.. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de  calquera parte  das probas a algún aspirante, por levar a cabo calquera 
actuación de tipo fraudulento, contra a normal convivencia no centro, ou incumpra as normas de prevención , protección e 







seguridade durante a realización das probas , esa parte da proba será cualificado con un cero. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico, ou de comunicación co exterior desde o inicio, co chamamento, ate o 
remate das probas, salvo expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


Unha vez iniciada as probas escritas as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán 
a proba asinada a profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


A maiores da demostración dun dominio equilibrado dos resultados de aprendizaxe e dos criterios de avaliación enumerados 
nesta programación, será necesario para ser avaliad@ positivamente, a lexibilidade,a claridade expositiva, o dominio de 
vocabulario científico e profesional vinculado ao módulo, o manexo de recursos e bibliografía diversos e actualizados, e a 
coherencia discursiva e metodolóxica, tanto na proba escrita como na práctica. 


 


 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o 
seu desenvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba cunha duración de tres horas, que pode conter preguntas tipo test, curtas 
ou de desenvolmento, representativas dos resultados de aprendizaxe do módulo. 


No caso de obter un 0 nalgunha das preguntas, por incorrecta, ou por non respostada, se descontará un 10% do valor da 
pregunta na puntuación total. 


É necesario obter unha nota igual ou superior a cinco para considrar superada a proba. 


 


 


 


4.2 Segunda parte da proba 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, de varios supostos prácticos de carácter escrito que amosen un 
dominio coherente, global, aplicado  e equilibrado dos resultados de aprendizaxe do módulo. 


 @s aspirantes contarán cun máximo de tres horas para resolvelos, sendo valorable o equilibrio de resolución entre todos os 
casos, e sendo necesario un mínimo significativo de resolución en cada un dos casos para poder valorar positivamente o 
global da proba: Esto significa un 25 % da puntuación total do caso. 


 


No suposto de non resolver algún dos casos, ou non superar o 25%,suporá unha valoración negativa sobre a puntuación 
total, do 25% do valor da pregunta. 
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


 Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES CHAPELA Redonodela 2012/2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC Servizos Socioculturais e á 
comunidade 


CSSSC01 


ZSSSC01 


Educación infantil Superior Ordinario 


e modular 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 213 hrs. 


Profesorado responsable 


Rey Estraviz, Olga 


Vila Carrizo, Sonia 
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 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características 
específicas do grupo a que vai dirixido. 


RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características indi-
viduais e do grupo a que se dirixe. 


RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desen-
volvemento cognitivo e das características individuais e do grupo a que se dirixe. 


RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as 
características individuais e do grupo a que se dirixe. 


RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos 
obxectivos previstos e coas características dos cativos e das cativas. 


RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argu-
menta as variables salientables no proceso e xustifica a súa elección. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial. 


CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa ida-
de. 


CA1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial. 


CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do con-
torno por parte do cativo e da cativa. 


CA1.8. Indicáronse as adaptacións e, no seu caso, as axudas técnicas pertinenetes, para atender ás necesidades educa-
tivas especiais derivadas de alteracións no ámbito sensorial. 


CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal. 


CA2.6 Identificáronse as principais alteracións e trastornos no desenvolvemento motor. 


CA2.7. Indicáronse as adaptacións na intervención educativa para atender as necesidades dos nenos e nenas con alte-
racións no desenvolvemento motor. 


CA3.1 Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo. 


CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa 
idades. 


CA3.3 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo. 


CA4.1 Identificáronse os principios da educación psicomotriz. 


CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA4.5 Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz. 


CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil. 


CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou 
da nena. 


CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro  persoal profesional. 


CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada. 


 Segunda parte da proba 
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2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as 


características específicas do grupo a que vai dirixido. 


RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características indi-
viduais e do grupo a que se dirixe. 


RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desen-
volvemento cognitivo e das características individuais e do grupo a que se dirixe. 


RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as 
características individuais e do grupo a que se dirixe. 


RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos 
obxectivos previstos e coas características dos cativos e das cativas. 


RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argu-
menta as variables salientables no proceso e xustifica a súa elección. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa ida-
de. 


CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos ade-
cuados ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbi-
to sensorial das persoas destinatarias, en función da súa idade. 


CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención. 


CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do con-
torno por parte do cativo e da cativa. 


CA1.8. Indicáronse as adaptacións e, no seu caso, as axudas técnicas pertinenetes, para atender ás necesidades educa-
tivas especiais derivadas de alteracións no ámbito sensorial. 


CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adap-
tados ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das per-
soas destinatarias en función da súa idade. 


CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar. 


CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal. 


CA2.7. Indicáronse as adaptacións na intervención educativa para atender as necesidades dos nenos e nenas con alte-
racións no desenvolvemento motor. 


CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa 
idades. 


CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes 
ás características evolutivas no ámbito cognitivo dos nenos e das nenas. 


CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pe-
quenos e das pequenas. 


CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras. 


CA3.7 Indicáronse as adaptacións na intervención educativa para atender as necesidades dos nenos e nenas con altera-
cións no desenvolvemento cognitivo. 


CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA4.3 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes 
ás características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA4.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das 
persoas destinatarias en función da súa idade. 


CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil. 


CA5.1 Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades. 


CA5.2 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo. 
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CA5.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade. 


CA5.4 Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal. 


CA5.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade. 


CA5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza. 


CA5.7 Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación. 


CA5.8 Respondeuse ante as continxencias. 


CA5.9 Xeráronse contornos de intervención seguros. 


CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou 
da nena. 


CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto. 


CA6.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación. 


CA6.5 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención. 


CA6.8 Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional. 


 Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 


A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 0 a 10 puntos sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos , sendo preciso obter unha cualificación igual ou 
superior a cinco puntos para superala. As persoas que non superen a primeira parte serán cualificadas con un cero nesta segunda parte. 


A cualificación  final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e correspondera coa media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha 
das partes, expresada con números enteiros redondeada á unidade máis próxima. 


No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de  calquera parte  das probas a algún aspirante, por levar a cabo calquera actuación de tipo frau-
dulento, contra a normal convivencia no centro, ou incumpra as normas de prevención , protección e seguridade durante a realización das probas , 
esa parte da proba será cualificado con un cero. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico, salvo  ou de comunicación co exterior desde o inicio, co chamamento, ate o remate das pro-
bas, salvo expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


Unha vez iniciada as probas escritas as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada a 
profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


 Características da proba e instrumentos necesarios para o seu 
desenvolvemento 


 Primeira parte da proba 


 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba obxectiva que conterá  preguntas tipo test, curtas, de completar, verdadeiro ou falso, ou de desen-
volvemento, para identificar o momento evolutivo ou aspectos relacionaos co desenvolvemento sensorial, motor, cognitivo e psicomotor. 


Se computarán segundo o que se estableza no enunciado da proba en función da cantidade e o tipo de preguntas. 


Será necesario obter unha nota igual ou superior a cinca para considerar superada a proba. 


 Segunda parte da proba 


 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, de supostos prácticos de carácter escrito e/ou probas de execución práctica de unha 
actividade, sobre o deseño da intervención educativa, nas que será aportado o material necesario. 


 


Valorarase o dominio global e equilibrado, nos diferentes casos da proba, dos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación do currículo apli-
cados a esta proba nos seguintes aspectos: Xustificación das propostas, obxectivos, contidos, metodoloxía, tipo de actividades, organización de 
espazos e materiais, temporalización, adaptación para nenos e nenas con neae e instrumentos de avaliación. 


  


 








Páxina 1 de 6 


 


Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES Chapela Redondela 2012/13 


Ciclo formativo 


Código da 
familia 


profesional 


Familia profesional Código do 
ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC Servizos socioculturais e á 
comunidade 


CSSSC01 
ZSSSC01 


Educación Infantil Superior Ordinario e 
Modular 


Módulo profesional  


Código 
MP 


Nome Horas 
 


MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora 53 


Profesorado responsable 


M. Teresa González Areal 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade. 


RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre 
a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 


RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 


RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas conta-
bles e fiscais, e formaliza a documentación. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 


CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 


CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispen-
sables para ter éxito na actividade emprendedora. 


CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector dos servizos sociais de atención á infancia. 


CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 


CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 


CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da educación infantil formal ou non formal, que 
ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 


CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 


CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. 


CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de 
actuación das empresas. 


CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, 
social, ambiental, demográfico e cultural. 


CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entida-
des financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 


CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de educación infantil formal ou non 
formal en función da súa posible localización. 


CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 


CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 


CA2.8. Identificáronse, en empresas de educación infantil formal ou non formal, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 


CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 


CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos 
empresariais. 


CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de educación infantil formal ou non formal, e delimitá-
ronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 


CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesa-
rios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 


CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 
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CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de 
negocio. 


CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de educación infantil formal ou non formal. 


CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 


CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 


CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 


CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 


CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de educación infantil formal ou non formal tendo en 
conta a súa localización. 


CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 


CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio 
neto, ingresos, gastos e contas anuais. 


CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á 
solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 


CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana 
empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimes-
trais e liquidacións anuais). 


CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de educación infantil 
formal ou non formal, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 


CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade. 


RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre 
a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 


RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 


RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas conta-
bles e fiscais, e formaliza a documentación. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 


CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 


CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispen-
sables para ter éxito na actividade emprendedora. 


CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector dos servizos sociais de atención á infancia. 


CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 


CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 


CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da educación infantil formal ou non formal, que 
ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 


CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 


CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. 


CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de 
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actuación das empresas. 


CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, 
social, ambiental, demográfico e cultural. 


CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entida-
des financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 


CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de educación infantil formal ou non 
formal en función da súa posible localización. 


CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 


CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 


CA2.8. Identificáronse, en empresas de educación infantil formal ou non formal, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 


CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 


CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos 
empresariais. 


CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de educación infantil formal ou non formal, e delimitá-
ronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 


CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesa-
rios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 


CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 


CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de 
negocio. 


CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de educación infantil formal ou non formal. 


CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 


CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 


CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 


CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 


CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de educación infantil formal ou non formal tendo en 
conta a súa localización. 


CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 


CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio 
neto, ingresos, gastos e contas anuais. 


CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á 
solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 


CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana 
empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimes-
trais e liquidacións anuais). 


CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de educación infantil 
formal ou non formal, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 


CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 
A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 0 a 10 puntos sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. 
A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos, sendo preciso obter unha cualificación igual ou 
superior a cinco puntos para superala. As persoas que non superen a primeira parte serán cualificadas con un cero nesta segunda parte. 
A cualificación final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e corresponderá coa media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das 
partes, expresada con números enteiros redondeada á unidade máis próxima. 
No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos. 
No caso de que a comisión de avaliación exclúa de calquera parte das probas a algún aspirante por levar a cabo calquera actuación de tipo fraudu-
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lento, contra a normal convivencia no centro ou incumpra as normas de prevención, protección e seguridade durante a realización das probas, esa 
parte da proba será cualificado con un cero. 
Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas, salvo 
expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 
Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada a 
profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 
 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba obxectiva formada por preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.  
Para a determinación da cualificación terase en conta que por cada dúas respostas contestadas incorrectamente descontarase unha resposta 
correcta. 
A proba terá unha duración máxima de dúas horas. 
A proba se realizará con bolígrafo que traerá cada un dos aspirantes e non se poderá utilizar ningún tipo de corrector. 
 


4.2 Segunda parte da proba 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, de varios supostos prácticos de carácter escrito que amosen un dominio coherente, 
global, aplicado e equilibrado dos contidos e resultados de aprendizaxe do módulo. 
 @s aspirantes contarán cun máximo de dúas  horas para resolvelos, sendo valorable o equilibrio de resolución entre todos os supostos, e sendo 
necesario un mínimo significativo de resolución en cada un dos supostos para poder valorar positivamente o global da proba: esto significa un 25 % 
da puntuación total do suposto. 
No caso de non resolver algún dos supostos, ou non superar o mínimo do 25%, suporá unha valoración negativa sobre a puntuación total da proba, 
do 25% do valor da pregunta. 
A proba se realizará con bolígrafo e para o seu desenvolvemento será necesaria unha calculadora que realice operacións matemáticas básicas; 
estes materiais os traerá cada aspirante. A calculadora, durante a proba, non poderá ser compartida entre aspirantes. Non se poderá utilizar ningún 
tipo de corrector. 
 


 








Páxina 1 de 6 


 


Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


1. Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 IES Chapela Redondela 2012/13 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao Réxime 


SSC Servizos socioculturais e á 
comunidade 


CSSSC01 


ZSSSC01 


Educación Infantil Superior Ordinario e 
Modular 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora 53 


Profesorado responsable 


M. Teresa González Areal 
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


2.1 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade. 


RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre 
a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 


RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 


RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas conta-
bles e fiscais, e formaliza a documentación. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 


CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 


CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispen-
sables para ter éxito na actividade emprendedora. 


CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector dos servizos sociais de atención á infancia. 


CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 


CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 


CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da educación infantil formal ou non formal, que 
ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 


CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 


CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. 


CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de 
actuación das empresas. 


CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, 
social, ambiental, demográfico e cultural. 


CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entida-
des financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 


CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de educación infantil formal ou non 
formal en función da súa posible localización. 


CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 


CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 


CA2.8. Identificáronse, en empresas de educación infantil formal ou non formal, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 


CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 


CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos 
empresariais. 


CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de educación infantil formal ou non formal, e delimitá-
ronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 


CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesa-
rios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 


CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 
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CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de 
negocio. 


CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de educación infantil formal ou non formal. 


CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 


CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 


CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 


CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 


CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de educación infantil formal ou non formal tendo en 
conta a súa localización. 


CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 


CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio 
neto, ingresos, gastos e contas anuais. 


CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á 
solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 


CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana 
empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimes-
trais e liquidacións anuais). 


CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de educación infantil 
formal ou non formal, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 


CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 


2.2 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade. 


RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre 
a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 


RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 


RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas conta-
bles e fiscais, e formaliza a documentación. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resul-
tados de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 


CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 


CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispen-
sables para ter éxito na actividade emprendedora. 


CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector dos servizos sociais de atención á infancia. 


CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 


CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 


CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da educación infantil formal ou non formal, que 
ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 


CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 


CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. 


CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de 
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actuación das empresas. 


CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, 
social, ambiental, demográfico e cultural. 


CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entida-
des financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 


CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de educación infantil formal ou non 
formal en función da súa posible localización. 


CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial. 


CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 


CA2.8. Identificáronse, en empresas de educación infantil formal ou non formal, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 


CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 


CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos 
empresariais. 


CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de educación infantil formal ou non formal, e delimitá-
ronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 


CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesa-
rios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 


CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 


CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de 
negocio. 


CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de educación infantil formal ou non formal. 


CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 


CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 


CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación vixente para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 


CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 


CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de educación infantil formal ou non formal tendo en 
conta a súa localización. 


CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 


CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio 
neto, ingresos, gastos e contas anuais. 


CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á 
solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 


CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana 
empresa relacionada coa educación infantil formal ou non formal, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimes-
trais e liquidacións anuais). 


CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de educación infantil 
formal ou non formal, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 


CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 


A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 0 a 10 puntos sendo preciso obter unha 
cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos, sendo preciso obter unha cualificación igual ou 
superior a cinco puntos para superala. As persoas que non superen a primeira parte serán cualificadas con un cero nesta segunda parte. 


A cualificación final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e corresponderá coa media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das 
partes, expresada con números enteiros redondeada á unidade máis próxima. 


No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de calquera parte das probas a algún aspirante por levar a cabo calquera actuación de tipo fraudu-
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lento, contra a normal convivencia no centro ou incumpra as normas de prevención, protección e seguridade durante a realización das probas, esa 
parte da proba será cualificado con un cero. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico ou de comunicación co exterior, desde o inicio do chamamento ate o remate das probas, salvo 
expresa indicación notificada previamente do profesorado responsable. 


Unha vez iniciadas as probas escritas, as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder abandonar, e entregarán a proba asinada a 
profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu de-
senvolvemento 


4.1 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba obxectiva formada por preguntas tipo test sobre os contidos da programación do módulo.  


Para a determinación da cualificación terase en conta que por cada dúas respostas contestadas incorrectamente descontarase unha resposta 
correcta. 


A proba terá unha duración máxima de dúas horas. 


A proba se realizará con bolígrafo que traerá cada un dos aspirantes e non se poderá utilizar ningún tipo de corrector. 


 


4.2 Segunda parte da proba 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, de varios supostos prácticos de carácter escrito que amosen un dominio coherente, 
global, aplicado e equilibrado dos contidos e resultados de aprendizaxe do módulo. 


 @s aspirantes contarán cun máximo de dúas  horas para resolvelos, sendo valorable o equilibrio de resolución entre todos os supostos, e sendo 
necesario un mínimo significativo de resolución en cada un dos supostos para poder valorar positivamente o global da proba: esto significa un 25 % 
da puntuación total do suposto. 


No caso de non resolver algún dos supostos, ou non superar o mínimo do 25%, suporá unha valoración negativa sobre a puntuación total da proba, 
do 25% do valor da pregunta. 


A proba se realizará con bolígrafo e para o seu desenvolvemento será necesaria unha calculadora que realice operacións matemáticas básicas; 
estes materiais os traerá cada aspirante. A calculadora, durante a proba, non poderá ser compartida entre aspirantes. Non se poderá utilizar ningún 
tipo de corrector. 


 


 








Orde do 5 de abril de 2013


Programación de proba libre de módulos 
profesionais – CS Educación Infantil
1. Identificación da programación 


Centro educativo


Código Centro Concello Ano académico


36019566 IES Chapela Redondela 2012/13


Ciclo formativo


Código da
familia


profesional


Familia profesional Código do
ciclo formativo


Ciclo formativo Grao Réxime


SSC Servizos socioculturais e á 
comunidade


CSSSC01 Educación Infantil Superior Ordinario  e 
Modular


Módulo profesional 


Código
MP


Nome Horas


MP0021 Formación e orientación laboral: 107


MP0021_12 Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais 45


MP0021_22 Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego 62


Profesorado responsable


Xabier Pérez Davila
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación


2.1 Primeira parte da proba


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan


Resultados de aprendizaxe do currículo


Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais:


RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.


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 da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.


RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.


RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en educación infantil.


Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:


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


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


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


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


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado


Criterios de avaliación do currículo


Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais:


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.


CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.


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 da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos 
sociais de atención á infancia.


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


CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico superior en educación infantil.


CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.


CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, 
relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.


CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en educación 
infantil.


CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.


CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.


CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de 
riscos laborais.


CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.


CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.


CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de 
emerxencia.
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CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de 
cadaquén.


CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en 
educación infantil.


CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.


CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou 
para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.


CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.


CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.


CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia


CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.


CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como 
a composición e o uso da caixa de urxencias.


Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:


CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en educación infantil  e valoráronse 
as súas vantaxes sobre o traballo individual.


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


CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.


CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.


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


CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas 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.


CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.


CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.


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.


CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.


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 superior en educación infantil.


CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación vixente para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre 
homes e mulleres.


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


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.


CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.


CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía


CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.


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 de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da 
súa contía nalgúns supostos prácticos.


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.


CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.


CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do 
proceso produtivo.
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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 superior en educación infantil.


CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.


CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en educación 
infantil.


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


CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.


2.2 Segunda parte da proba


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan


Resultados de aprendizaxe do currículo


Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais:


RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.


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 da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.


RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.


RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en educación infantil.


Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:


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


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


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


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


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado


Criterios de avaliación do currículo


Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais:


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.


CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.


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 da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos 
sociais de atención á infancia.


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


CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico superior en educación infantil.


CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.


CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, 
relacionados co perfil profesional de técnico superior en educación infantil.


CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en educación 
infantil.


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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CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.


CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de 
riscos laborais.


CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.


CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.


CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de 
emerxencia.


CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de 
cadaquén.


CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en 
educación infantil.


CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.


CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou 
para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.


CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.


CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.


CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia


CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.


CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como 
a composición e o uso da caixa de urxencias.


Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego:


CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en educación infantil  e valoráronse 
as súas vantaxes sobre o traballo individual.


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


CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.


CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.


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


CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas 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.


CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.


CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.


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.


CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.


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 superior en educación infantil.


CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación vixente para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre 
homes e mulleres.


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


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.


CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.


CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía


CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.
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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 de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da 
súa contía nalgúns supostos prácticos.


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.


CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.


CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do 
proceso produtivo.


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 superior en educación infantil.


CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.


CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en educación 
infantil.


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


CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.


3. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación
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Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais.
Dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral.
* Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.
* Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
* Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.
* Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.
* Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
Avaliación de riscos profesionais.
* Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.
* Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.
* Riscos específicos no sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia en función das  


probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
* Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da educación infantil formal e non formal e no sector dos servizos  


sociais de atención á infancia.
Planificación da prevención de riscos na empresa.
* Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.
* Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.
* Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.
* Planificación da prevención na empresa.
* Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.
* Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.
* Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa.
* Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
* Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.
* Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.
* Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego.
Xestión do conflito e equipos de traballo.
* Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.
* Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.
* Equipos no sector da educación infantil  formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia segundo as funcións que 


desempeñen.
* Dinámicas de grupo.
* Equipos de traballo eficaces e eficientes.
* Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.
* Conflito: características, tipos, causas e etapas.
* Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
Contrato de traballo.
* Dereito do traballo.
* Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.
* Análise da relación laboral individual.
* Dereitos e deberes derivados da relación laboral.
* Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en educación infantil.
* Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
* Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.
* Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
* Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
* Representación das persoas traballadoras na empresa.
* Conflitos colectivos.
* Novos contornos de organización do traballo.
* Seguridade social, emprego e desemprego.
* A Seguridade Social como piar do Estado social.
* Estrutura do sistema de Seguridade Social.
* Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
* Protección por desemprego.
* Prestacións contributivas da Seguridade Social.
Procura activa de emprego.
* Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.
* Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en educación infantil.
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* Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.
* Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en educación infantil.
* Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en educación infantil.
* Proceso de toma de decisións.
* Proceso de procura de emprego no sector de actividade.
* Técnicas e instrumentos de procura de emprego.


Criterios de cualificación
Para aprobar será necesario resolver correctamente polo menos a metade das preguntas da proba teórica e a metade dos supostos prácticos da  


proba práctica.


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu 
desenvolvemento


4.1 Primeira parte da proba


Consistirá nunhas preguntas breves (entre 15 e 30) sobre os contidos mínimos esixibles.
Para realizar a proba só se necesitará un bolígrafo de cor azul ou negra.


4.2 Segunda parte da proba


Consistirá na resolución duns supostos prácticos sobre os contidos mínimos esixibles.
Para realizar as probas só se necesitará un bolígrafo azul ou negro e unha calculadora non programable.
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Orde do 5 de abril de 2013 


Anexo III. Modelo de programación de proba 
libre de módulos profesionais 


 Identificación da programación  


Centro educativo 


Código Centro Concello Ano académico 


36019566 I.E.S. Chapela Redondela 2012-2013 


Ciclo formativo 


Código da 


familia 


profesional 


Familia profesional Código do 


ciclo formativo 


Ciclo formativo Grao ORDINARIO 


SSC Servicios socioculturais e á 
comunidade 


CSSSC01/ 
ZSSSC01 


EDUCACIÓN INFANTIL SUPERIOR ORDINARIO/
MODULAR 


Módulo profesional  


Código 


MP 


Nome Horas 


 


MP0018 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS E MENORES EN SITUACIÓN DE RISCO  


Profesorado responsable 


Alejandra Graña González 


 







Páxina 2 de 10 


 


Índice 


1. Identificación da programación ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 


Centro educativo ...............................................................................................................................................................  


Ciclo formativo ..................................................................................................................................................................  


Módulo profesional ...........................................................................................................................................................  


Profesorado responsable ..................................................................................................................................................  


2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación ...........................................................................  


2.1 Primeira parte da proba ..................................................................................................  


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan ........................................................................................  


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe 
por parte do alumnado .........................................................................................................................................  


2.2 Segunda parte da proba .................................................................................................  


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan ........................................................................................  


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe 
por parte do alumnado .........................................................................................................................................  


3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación¡Error! Marcador no definido. 


4. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento ........................  


4.1 Primeira parte da proba ..................................................................................................  


4.2 Segunda parte da proba .................................................................................................  







Páxina 3 de 10 


 


 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 


 Primeira parte da proba 


2.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


R.A. 1. - Planifica programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a cativos e cativas 
en acollemento en centros de menores, analizando o modelo de atención á infancia da institución e 
a normativa legal vixente. 


R.A. 2. - Planifica programas e actividades de intervención con familias e xustifica o papel desa inter-
vención na educación e no desenvolvemento integral dos cativos e das cativas. 


R.A. 3. - Pon en práctica actividades socioeducativas dirixidas a nenos e nenas en situación de risco 
ou en acollemento en centros de menores, en relación cos obxectivos e coas estratexias metodolóxi-
cas da intervención. 


R.A. 4. - Pon en práctica actividades e estratexias que favorezan a colaboración da familia no proceso 
socioeducativo dos pequenos e das pequenas en relación coas súas características, coas súas necesi-
dades e cos obxectivos da intervención. 


R.A. 5. - Avalía o proceso e o resultado das intervencións socioeducativas cos cativos e as cativas en 
acollemento en centros de menores en relación coa avaliación das variables salientables e os proto-
colos establecidos na institución. 


R.A. 6. - Avalía o proceso e o resultado das intervencións con familias, identifica as variables salien-
tables no proceso e xustifica a súa elección. 


2.1.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


-CA1.1. Identificáronse as diferenzas entre os tipos de modelos de atención á infancia na Unión Euro-


pea. 


-CA1.2. Identificáronse e describíronse as características máis salientables da rede de servizos sociais 


de atención á infancia. 


-CA1.3. Analizouse a lexislación en relación aos servizos de atención á infancia. 


-CA1.4. Describiuse a estrutura organizativa e funcional dos centros de atención á infancia. 


-CA1.5. Identificáronse os documentos que regulan a intervención socioeducativa nos centros de me-


nores. 


-CA1.6. Formuláronse obxectivos acordes coas características dos nenos e das nenas, e co modelo so-


cioeducativo do centro. 


-CA1.7. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias de intervención adecuadas. 


-CA1.8. Prevíronse os espazos e os tempos necesarios. 


-CA1.9. Establecéronse as canles e os mecanismos de coordinación e intercambio de información co-


noutro persoal profesional implicado no proceso. 
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-CA1.10. Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención. 


-CA2.1. Identificouse e describiuse a influencia das pautas de crianza na familia no desenvolvemento 


integral dos cativos e das cativas. 


-CA2.2. Describíronse programas de axuda e intervención con familias desde os ámbitos educativo e 


social. 


-CA2.3. Propuxéronse estratexias, actividades e recursos para favorecer a participación da familia e, de 


ser o caso, mellorar a súa competencia educativa. 


-CA2.4. Identificáronse os criterios educativos, os aspectos formais e as actitudes que se deben ter en 


conta en relación á colaboración coas familias. 


-CA2.5. Valorouse a importancia da colaboración entre familia e institución nos primeiros anos. 


-CA2.6. Describíronse os problemas e os indicadores asociados ás familias en situación de risco social. 


-CA2.7. Identificáronse os indicadores e os requisitos que sinalan a existencia de maltrato. 


-CA2.8. Concretáronse os protocolos de actuación tras a detección de situacións de risco ou maltrato 


na familia. 


-CA2.9. Valorouse o papel da persoa educadora na detección e na comunicación das situacións de risco 


e maltrato infantil. 


-CA2.10. Valorouse a necesidade de manter unha actitude respectuosa cara á diversidade de situa-


cións familiares. 


-CA3.1. Empregáronse técnicas e instrumentos para a obtención de información. 


-CA3.2. Identificáronse as características e as necesidades do grupo, así como o contexto asignado. 


-CA3.3. Organizáronse os espazos e os recursos materiais e humanos. 


-CA3.4. Aplicáronse estratexias metodolóxicas. 


-CA3.5. Valorouse a necesidade de xerar un clima familiar, de seguridade afectiva e de confianza. 


-CA3.6. Favoreceuse a conciliación das rutinas do centro cos ritmos individuais. 


-CA3.7. Resolvéronse as situacións de urxencia e os imprevistos. 


-CA3.8. Adoptáronse medidas de prevención e seguridade. 


-CA3.9. Adoptáronse actitudes de escoita das propostas dos pequenos e das pequenas, e permitíuse-


lles participar nas decisións que os afecten. 


-CA3.10. Xustificouse a necesidade do traballo en equipo e da colaboración con outro persoal profe-


sional. 


-CA4.1. Identificáronse as canles de participación das familias na institución. 


-CA4.2. Identificáronse as canles de participación das familias acolledoras e/ou adoptivas na institu-


ción. 


-CA4.3. Identificáronse as necesidades educativas e de participación da familia. 


-CA4.4. Preparáronse guións para reunións e entrevistas coas familias. 
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-CA4.5. Realizáronse reunións e entrevistas seguindo obxectivos e guións establecidos. 


-CA4.6. Mantívose unha actitude receptiva das iniciativas e das propostas de participación das familias. 


-CA4.7. Organizáronse os recursos, os espazos e os tempos consonte os obxectivos da actividade. 


-CA4.8. Respondeuse ante situacións imprevistas. 


-CA4.9. Mantívose unha actitude positiva na relación coas familias. 


-CA4.10. Valorouse a importancia das habilidades sociais da persoa educadora nas relacións coa fami-


lia. 


-CA4.11. Adaptouse a comunicación ás características das familias. 


-CA5.1. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter información dos cativos e 


das cativas. 


-CA5.2. Establecéronse as estratexias, as técnicas e os instrumentos de seguimento e avaliación da in-


tervención. 


-CA5.3. Aplicáronse os instrumentos de avaliación seguindo o procedemento correcto. 


-CA5.4. Interpretouse correctamente a información obtida. 


-CA5.5. Identificáronse os aspectos que cumpra modificar na intervención. 


-CA5.6. Propuxéronse as medidas necesarias para mellorar a intervención. 


-CA5.7. Déuselles información aos membros do equipo seguindo os protocolos establecidos. 


-CA5.8. Identificáronse situacións que requiran a participación doutro persoal profesional, así como as 


pautas de actuación. 


-CA5.9. Déuselles información ás familias acerca do progreso do neno ou da nena, de xeito individuali-


zado e comprensible. 


-CA5.10. Valorouse a importancia de salientar os aspectos positivos da evolución do cativo ou da cativa 


na información facilitada á familia. 


-CA6.1. Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


-CA6.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a si-


tuación familiar, as necesidades educativas da familia, as posibilidades e os desexos familiares de partici-


pación. 


-CA6.1. Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


-CA6.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a si-


tuación familiar, as necesidades educativas da familia, as posibilidades e os desexos familiares de partici-


pación. 


-CA6.3. Aplicáronse correctamente os instrumentos de avaliación. 


-CA6.4. Recolléronse e interpretáronse correctamente os datos. 


-CA6.5. Identificáronse as desviacións respecto ao previsto na intervención. 


-CA6.6.Propuxéronse medidas de corrección en situacións problemáticas. 
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-CA6.7. Valorouse a necesidade da participación da familia na avaliación da intervención. 


-CA6.8. Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na cali-


dade do servizo. 


 Segunda parte da proba 


2.2.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 


Resultados de aprendizaxe do currículo 


R.A. 1. - Planifica programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a cativos e cativas 
en acollemento en centros de menores, analizando o modelo de atención á infancia da institución e 
a normativa legal vixente. 


R.A. 2. - Planifica programas e actividades de intervención con familias e xustifica o papel desa inter-
vención na educación e no desenvolvemento integral dos cativos e das cativas. 


R.A. 3. - Pon en práctica actividades socioeducativas dirixidas a nenos e nenas en situación de risco 
ou en acollemento en centros de menores, en relación cos obxectivos e coas estratexias metodolóxi-
cas da intervención. 


R.A. 4. - Pon en práctica actividades e estratexias que favorezan a colaboración da familia no proceso 
socioeducativo dos pequenos e das pequenas en relación coas súas características, coas súas necesi-
dades e cos obxectivos da intervención. 


R.A. 5. - Avalía o proceso e o resultado das intervencións socioeducativas cos cativos e as cativas en 
acollemento en centros de menores en relación coa avaliación das variables salientables e os proto-
colos establecidos na institución. 


R.A. 6. - Avalía o proceso e o resultado das intervencións con familias, identifica as variables salien-
tables no proceso e xustifica a súa elección. 


2.2.b Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados 
de aprendizaxe por parte do alumnado 


Criterios de avaliación do currículo 


-CA1.1. Identificáronse as diferenzas entre os tipos de modelos de atención á infancia na Unión Euro-


pea. 


-CA1.2. Identificáronse e describíronse as características máis salientables da rede de servizos sociais 


de atención á infancia. 


-CA1.3. Analizouse a lexislación en relación aos servizos de atención á infancia. 


-CA1.4. Describiuse a estrutura organizativa e funcional dos centros de atención á infancia. 


-CA1.5. Identificáronse os documentos que regulan a intervención socioeducativa nos centros de me-


nores. 


-CA1.6. Formuláronse obxectivos acordes coas características dos nenos e das nenas, e co modelo so-


cioeducativo do centro. 


-CA1.7. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias de intervención adecuadas. 


-CA1.8. Prevíronse os espazos e os tempos necesarios. 
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-CA1.9. Establecéronse as canles e os mecanismos de coordinación e intercambio de información co-


noutro persoal profesional implicado no proceso. 


-CA1.10. Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención. 


-CA2.1. Identificouse e describiuse a influencia das pautas de crianza na familia no desenvolvemento 


integral dos cativos e das cativas. 


-CA2.2. Describíronse programas de axuda e intervención con familias desde os ámbitos educativo e 


social. 


-CA2.3. Propuxéronse estratexias, actividades e recursos para favorecer a participación da familia e, de 


ser o caso, mellorar a súa competencia educativa. 


-CA2.4. Identificáronse os criterios educativos, os aspectos formais e as actitudes que se deben ter en 


conta en relación á colaboración coas familias. 


-CA2.5. Valorouse a importancia da colaboración entre familia e institución nos primeiros anos. 


-CA2.6. Describíronse os problemas e os indicadores asociados ás familias en situación de risco social. 


-CA2.7. Identificáronse os indicadores e os requisitos que sinalan a existencia de maltrato. 


-CA2.8. Concretáronse os protocolos de actuación tras a detección de situacións de risco ou maltrato 


na familia. 


-CA2.9. Valorouse o papel da persoa educadora na detección e na comunicación das situacións de risco 


e maltrato infantil. 


-CA2.10. Valorouse a necesidade de manter unha actitude respectuosa cara á diversidade de situa-


cións familiares. 


-CA3.1. Empregáronse técnicas e instrumentos para a obtención de información. 


-CA3.2. Identificáronse as características e as necesidades do grupo, así como o contexto asignado. 


-CA3.3. Organizáronse os espazos e os recursos materiais e humanos. 


-CA3.4. Aplicáronse estratexias metodolóxicas. 


-CA3.5. Valorouse a necesidade de xerar un clima familiar, de seguridade afectiva e de confianza. 


-CA3.6. Favoreceuse a conciliación das rutinas do centro cos ritmos individuais. 


-CA3.7. Resolvéronse as situacións de urxencia e os imprevistos. 


-CA3.8. Adoptáronse medidas de prevención e seguridade. 


-CA3.9. Adoptáronse actitudes de escoita das propostas dos pequenos e das pequenas, e permitíuse-


lles participar nas decisións que os afecten. 


-CA3.10. Xustificouse a necesidade do traballo en equipo e da colaboración con outro persoal profe-


sional. 


-CA4.1. Identificáronse as canles de participación das familias na institución. 


-CA4.2. Identificáronse as canles de participación das familias acolledoras e/ou adoptivas na institu-


ción. 
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-CA4.3. Identificáronse as necesidades educativas e de participación da familia. 


-CA4.4. Preparáronse guións para reunións e entrevistas coas familias. 


-CA4.5. Realizáronse reunións e entrevistas seguindo obxectivos e guións establecidos. 


-CA4.6. Mantívose unha actitude receptiva das iniciativas e das propostas de participación das familias. 


-CA4.7. Organizáronse os recursos, os espazos e os tempos consonte os obxectivos da actividade. 


-CA4.8. Respondeuse ante situacións imprevistas. 


-CA4.9. Mantívose unha actitude positiva na relación coas familias. 


-CA4.10. Valorouse a importancia das habilidades sociais da persoa educadora nas relacións coa fami-


lia. 


-CA4.11. Adaptouse a comunicación ás características das familias. 


-CA5.1. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter información dos cativos e 


das cativas. 


-CA5.2. Establecéronse as estratexias, as técnicas e os instrumentos de seguimento e avaliación da in-


tervención. 


-CA5.3. Aplicáronse os instrumentos de avaliación seguindo o procedemento correcto. 


-CA5.4. Interpretouse correctamente a información obtida. 


-CA5.5. Identificáronse os aspectos que cumpra modificar na intervención. 


-CA5.6. Propuxéronse as medidas necesarias para mellorar a intervención. 


-CA5.7. Déuselles información aos membros do equipo seguindo os protocolos establecidos. 


-CA5.8. Identificáronse situacións que requiran a participación doutro persoal profesional, así como as 


pautas de actuación. 


-CA5.9. Déuselles información ás familias acerca do progreso do neno ou da nena, de xeito individuali-


zado e comprensible. 


-CA5.10. Valorouse a importancia de salientar os aspectos positivos da evolución do cativo ou da cativa 


na información facilitada á familia. 


-CA6.1. Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


-CA6.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a si-


tuación familiar, as necesidades educativas da familia, as posibilidades e os desexos familiares de partici-


pación. 


-CA6.1. Seleccionáronse os indicadores de avaliación. 


-CA6.2. Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a si-


tuación familiar, as necesidades educativas da familia, as posibilidades e os desexos familiares de partici-


pación. 


-CA6.3. Aplicáronse correctamente os instrumentos de avaliación. 


-CA6.4. Recolléronse e interpretáronse correctamente os datos. 
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-CA6.5. Identificáronse as desviacións respecto ao previsto na intervención. 


-CA6.6.Propuxéronse medidas de corrección en situacións problemáticas. 


-CA6.7. Valorouse a necesidade da participación da familia na avaliación da intervención. 


-CA6.8. Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na cali-


dade do servizo. 


 


 Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 


Os mínimos esixibles son os indicados nos apartados 2.1 e 2.2. 


A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que terá carácter eliminatorio e se cualificará de 


0 a 10 puntos sendo preciso obter unha cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala 


A segunda proba, de carácter práctico, terá carácter eliminatorio e puntuarase de 0 a dez puntos , sendo 


preciso obter unha cualificación igual ou superior a cinco puntos para superala. As persoas que non 


superen a primeira parte serán cualificadas con un cero nesta segunda parte. 


A cualificación  final  será numérica entre un e dez, sen decimais, e correspondera coa media aritmética 


das cualificacións obtidas en cada unha das partes , expresada con números enteiros redondeada á 


unidade máis próxima. 


No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba , a puntuación máxima que 


poderá asignarse será de catro puntos.. 


No caso de que a comisión de avaliación exclúa de  calquera parte  das probas a algún aspirante, por levar 


a cabo calquera actuación de tipo fraudulento, contra a normal convivencia no centro, ou incumpra as 


normas de prevención , protección e seguridade durante a realización das probas , esa parte da proba 


será cualificado con un cero. 


Non se admitirá o uso de ningún aparato electrónico, salvo  ou de comunicación co exterior desde o 


inicio, co chamamento, ate o remate das probas, salvo expresa indicación notificada previamente do 


profesorado responsable. 


Unha vez iniciada as probas escritas as persoas candidatas agardarán dez minutos antes de poder 


abandonar, e entregarán a proba asinada a profesora responsable. Non se poderá retirar copia do exame. 


 Características da proba e instrumentos necesarios para o seu 
desenvolvemento 


 Primeira parte da proba 


Consistirá na resolución por escrito dunha proba que pode conter preguntas tipo test e ou preguntas 


curtas (verbais de resposta curta e/ou de recordo simple e/ou para completar e/ou de recoñecemento 


e/ou de doble alternativa e/ou de múltiples alternativas e/ou de selección e/ou por pares e/ou de 
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ordenamento e/ou de identificación e/ou de clasificación)  ou de desenvolvemento relacionadas cos 


mínimos exixibles do módulo. Na proba aparecerá indicado o número de erros que motivará un desconto 


sobre as respostas correctas. 


 Segunda parte da proba 


Consistirá na resolución por parte das persoas aspirantes, de supostos prácticos de carácter escrito ou 


probas prácticas, que amosen un dominio coherente, global, aplicado e equilibrado dos mínimos exixibles 


do módulo. Na proba indicarase a pondereacion de cada un dos supostos sobre a nota final sendo preciso 


acadar a metade da puntuación en cada un dos supostos para obter un resultado final positivo. 


 





