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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (SSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: CONTEXTO DA MEDIACIÓN COMUNICATIVA CON PERSOAS 

XORDOCEGAS (MP1114) 
Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

• RA1. Caracteriza o papel do/da mediador/a en comunicación, identificando as súas funcións e 

competencias profesionais, e o seu ámbito de actuación. 

– CA1.1. Determinouse o concepto de mediador/a para a intervención con persoas con xordocegueira. 

– CA1.2. Identificouse o tipo de mediación comunicativa, en relación coas necesidades da persoa xordocega. 

– CA1.3. Analizáronse as funcións e os obxectivos da mediación comunicativa con esta poboación. 

– CA1.4. Identificáronse os aspectos salientables do proceso de mediación e axustouse ás características dos 

persoas usuarias. 

– CA1.5. Valoráronse as diferenzas conceptuais e de intervención entre o/a mediador/a comunicativo/a, o/a 

intérprete de lingua de signos e o/a guía-intérprete de persoas con xordocegueira. 

• RA2. Caracteriza o colectivo de persoas con xordocegueira, en relación coas diferentes situacións 

sensoriais e o grupo de poboación. 

– CA2.1. Identificáronse diversas concepcións de xordocegueira. 

– CA2.2. Describíronse as principais causas de xordocegueira. 

– CA2.3. Identificáronse as consecuencias de distintas situacións sensoriais, visuais e auditivas. 

– CA2.4. Identificáronse as implicacións da xordocegueira no desenvolvemento global da persoa. 

– CA2.5. Clasificáronse os tipos de xordocegueira segundo o momento e a orde de aparición. 

– CA2.6. Clasificáronse os tipos de xordocegueira atendendo aos niveis de funcionamento das persoas 

xordocegas. 

– CA2.8. Valorouse a importancia da identificación das principais variables que inciden na xordocegueira. 

2ª Avaliación 

• RA3. Pon en práctica situacións comunicativas e selecciona o sistema ou recurso de apoio á 

comunicación. 

– CA3.1. Describíronse os sistemas de comunicación e os recursos de apoio á comunicación utilizados pola 

persoa xordocega. 

– CA3.2. Describíronse as pautas específicas que caracterizan cada un dos sistemas. 

– CA3.3. Seleccionouse o sistema idóneo para a persoa xordocega, atendendo ás súas características 

sensoriais e a outras particularidades. 
– CA3.4. Valorouse a necesidade de consultarlle á persoa xordocega a elección do sistema en que se vaia 

realizar o intercambio comunicativo. 

• RA4. Realiza desprazamentos con persoas xordocegas, aplicando técnicas de guía-vidente e pautas de 

comunicación que garantan a seguridade da persoa usuaria. 

– CA4.1. Analizáronse os programas de rehabilitación en materia de desprazamento para persoas xordocegas. 
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– CA4.2. Describíronse as técnicas de guía-vidente utilizadas coas persoas xordocegas para levar a cabo 

desprazamentos seguros por espazos interiores e exteriores de diversa complexidade. 

– CA4.3. Analizáronse as adaptacións da técnica guía-vidente que se vaia realizar durante os momentos de 

intercambio comunicativo nos desprazamentos. 

– CA4.4. Describíronse as pautas de comunicación con persoas con xordocegueira para a emisión e a 

recepción de mensaxes durante os desprazamentos. 

– CA4.5. Identificáronse as adaptacións que se vaian realizar nos sistemas e nos recursos de apoio á 

comunicación para ser usados nos desprazamentos. 

– CA4.6. Analizáronse as situacións de perigo durante os desprazamentos, aplicando as medidas adecuadas 

de seguridade. 

3ª Avaliación 

• RA5. Utiliza axudas tiflotécnicas e tecnoloxías específicas de comunicación e acceso á información, 

tendo en conta a relación entre as súas características e as da persoa usuaria. 

– CA5.1. Identificáronse as axudas técnicas para persoas xordocegas. 

– CA5.2. Manexáronse os dispositivos tiflotécnicos e o software que permiten o acceso ao computador e á 

internet mediante a visión, mediante a audición e mediante o tacto. 

– CA5.3. Valorouse a accesibilidade, a utilidade e a aplicabilidade das aplicacións informáticas e os recursos 

para a comunicación por parte das persoas xordocegas. 

 

 

 

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

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva no módulo de Contexto da Mediación Comunicativa con 

Persoas Xordocegas están definidos no punto 1 da presente Programación.  

A cualificación da primeira e da segunda avaliación, obterase das seguintes porcentaxes: 

– Competencias profesionais 60%.Cualificarase cuantitativamente a partir do resultado obtido das 

probas escritas. 

– Competencias sociais 25%. Cualificarase cuantitativamente a partir do resultado obtido  nas 

actividades prácticas, os traballos individuais e grupais, as exposicións destes, a presentación e 

esforzo nos mesmos. Os alumnos recibirán por parte da profesora do módulo, as normas de formato 

de presentación dos traballos, que serán as mesmas, aínda que adaptadas nalgúns puntos, ás que hai, 

ata o momento da elaboración desta programación, para o proxecto de fin de ciclo. 

– Competencias persoais: 15%. A observación sistemática permítenos coñecer o traballo diario dos 

alumnos e alumnas na aula, prestar atención aos aspectos máis importantes e captar os seus detalles 

máis significativos, proporcionando datos sobre o dominio dos procedementos e desenvolvemento de 

actitudes que non poden ser coñecidos por outros procedementos. Valorarase a asistencia e 

puntualidade, a realización de tarefas de casa e de clase e o cumprimento de  prazos, a aceptación e 

o cumprimento das normas e as responsabilidades asignadas, a participación e colaboración nas 

actividades e comentarios da clase diaria e a argumentación das súas respostas, a pregunta de dúbidas 

ou cuestións que lle susciten interese, a colaboración coas persoas dun grupo na realización de tarefas 

traballando en equipo e sumando o esforzo individual para buscar o mellor resultado posible, o trato 

correcto ao profesorado, persoal de administración e servicios, e a os  compañeiros/as, a escoita de 

xeito interesado  e ter unha actitude dialogante pedindo a quenda de palabra para intervir. 

É imprescindible obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das tres partes para poder facer media e poder 

aprobar a avaliación. Asemade, cada unha das probas , traballos, etc. de cada unha das partes teñen que ter un 

5 para considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima nunha avaliación 

para dala por superada ten que ser un 5.  Excepcionalmente, segundo a avaliación do seguimento do alumnado, 

a profesora poderá facer media cunha nota inferior a 5. 
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O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte 

número enteiro. A regra do redondeo non se aplicará no caso do 4,5 xa que significaría chegar ao aprobado 

polo que a nota do boletín cun 4,5 sería un 4. Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, 

tomaranse os valores con decimais  e non os números enteiros dos boletíns. 

Normas comúns de ortografía e gramática en castelán. Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do 

castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán 

penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá 

facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida antes da penalización. Por exemplo una nota dun 4,3 

baixará como máximo ata un 4, una de 9,9 ata un 9, una nota de 5 ou de 9 non poderá ser penalizada. Deste 

xeito,  mantense o "peso" da nota  co número  enteiro e penalízase so  na parte decimal. 

Será motivo de suspenso da avaliación a utilización por parte do alumnado de técnicas fraudulentas para 

realizar un exame ou proba, tales como por exemplo,  falar cun compañeiro, copiar, substituír unha folla por 

outra, utilizar instrumentos tecnolóxicos... así como a incapacidade de demostrar a realización persoal dun 

traballo ou actividade, ao non posuír os coñecementos supostamente adquiridos a través de devandito traballo 

ou actividade. En caso de dúbida, poderanse contrastar os coñecementos coa aplicación de diferentes 

instrumentos de avaliación. Si é menor, se informará aos pais/nais ou representantes legais. 

O día do exame todos os alumnos/as terán que ter o seu pelo recollido nunha coleta ou moño e retirado da súa 

cara, non ter postos abrigos e cazadoras, non usar tipp-ex, post its... 

O resultado de todas as probas, actividades, exposicións, prácticas... rexistraranse na axenda dixital da 

profesora. 

A metodoloxía e os instrumentos empregados desde a suspensión presencial das clases no centro educativo 

ata o remate de curso e  correspondentes á terceira avaliación son os seguintes:  

– Docencia en liña a través de sesións programadas coa plataforma Cisco Webex Meetings, Skype e   

correo electrónico. 

– Elaboración, envío e seguimento de actividades por parte do docente. Estas actividades cólganse a 

principios de semana en Google Drive nunha cantidade proporcional ao número de horas semanais 

do módulo. Durante toda a semana e ata o remate do curso, o docente está dispoñible nas horas 

correspondentes ao módulo para a resolución de dúbidas.  

– Os alumnos teñen marcado o día e a hora de devolución das actividades semanais. O medio de envío 

é o correo electrónico.  

A avaliación do terceiro trimestre debe contemplar o esforzo e traballo do alumnado no mesmo. Este non será 

avaliado do mesmo xeito que a avaliación presencial do primeiro e segundo trimestre e servirá, 

exclusivamente, para mellorar a cualificación obtida neles. Segundo o devandito, o alumnado, poderá obter 

ata un punto, dependendo do traballo/resultados do realizado na terceira avaliación, e que se reflectirá na nota 

final.  

Deste xeito, por unha banda, cúmprese  coa normativa de non prexudicar ao alumnado que desconectouse 

total ou case totalmente na 3ª avaliación e doutra banda, compénsase e prémiase dalgún modo o esforzo e a 

dedicación dos que si continuaron coa formación en liña. 

Os criterios de cualificacions son os seguintes 

– Participación nas sesións programadas coa plataforma Cisco Webex, Skype 70%. 

– Entrega de actividades semanais 30%.  

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata nun punto, en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Ao longo do curso escolar realízanse tres avaliacións parciais e tres probas orais de recuperación para  aqueles 

alumnos e alumnas que no obtiveran unha cualificación positiva.  

No caso de non superar as avaliacións parciais e as recuperacións das mesmas, os procedementos para a 

recuperación do módulo no exame ordinario de xuño serán os seguintes, tendo en conta que a recuperación do 

2º trimestre farase directamente no exame de xuño ao non poderse realizar na data estipulada para a mesma 

debido á situación extraordinaria na que nos atopamos: 

– Competencias Profesionais. Realización dunha proba escrita acorde cos resultados de aprendizaxe, os 

criterios de avaliación e contidos desta programación. Se non se indica o contrario manterase o 

calendario de exames xa marcado para o mes de xuño. Esta proba será escrita, no centro educativo u 

oral, a través de videochamada, segundo sexan as circunstancias. 

– Competencias Socias. O alumno terá que presentar as actividades, traballos... que non fixo ao longo 

do curso ou que si fixo pero non superou. Aqueles traballos e actividades que foron grupais teranse 

que facer de xeito individual. No caso de telos feitos e presentados non será necesaria a súa repetición.  

– Competencias Persoais. Realización dun traballo de mínimo 3 folios en pdf e que  respecte o formato 

esixido ao longo do curso sobre a importancia de culminar os proxectos que as persoas deciden iniciar 

na súa vida. 

Os criterios de cualificación que se aplicarán para o 1º e 2º trimestre son os mesmos que aparecen reflectidos 

no punto 2 desta programación. 

Os alumnos que non participaron ou a súa participación na entrega de tarefas cos contidos esenciais ampliados 

do terceiro trimestre fora igual ou menor ao 50% das solicitadas, deberán entregar todas elas novamente para 

poder optar a incrementar ata punto a súa cualificación tras facer a media entre 1º e 2º trimestre, cualificación 

que non se verá prexudicada (Aclaración: non se reservan tarefas e é obrigatorio entregalas todas de maneira 

completa cos contidos esenciais do terceiro trimestre para poder optar a cualificación do incremento da nota.) 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda de avaliación continua terá que: 

– Facer o exame final de xuño na data estipulada para o mesmo e no que entrarán os mínimos esixibles 

definidos no punto 1 desta programación. Esta proba será escrita, no centro educativo u oral, a través 

de videochamada, segundo sexan as circunstancias. 

– Presentar os traballos, actividades e proxectos que a profesora lle solicite. Deberá envialos, vía correo 

electrónico, 15 días antes da celebración do exame e respectando un formato determinado. A 

presentación dos mesmos é indispensable para superar o módulo.  

A cualificación de ambos apartados é a seguinte: 

– 50% o exame escrito. 

– 50% a entrega de traballos, actividades e proxectos. 

É imprescindible obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das dous partes para poder facer media e poder 

aprobar o módulo. Asemade, cada unha das probas , traballos, actividades e proxectos, teñen que ter un 5 para 

considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima en cada unha das partes 

para dala por superada e poder facer a media ten que ser un 5. 

En canto ao terceiro trimestre, os alumnos deberán entregar todas as tarefas completas cos contidos esenciais 

ampliados dos criterios de avaliación do terceiro trimestre, para poder optar a incrementar ata un punto a súa 

cualificación. A non entrega das mesmas non prexudicará a cualificación obtida polo alumnado, e dicir, os 

contidos e as actividade da terceira avaliación, non repercutirán negativamente na nota final. 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos durante 

o período lectivo do curso 2019/20. 

 

6. Normativa e Publicación. 
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A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 82/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Contexto da Mediación 

Comunicativa con Persoas Xordocegas publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo 

electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 202 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (SSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN (MP1118) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1 - Intervén en situacións de mediación comunicativa con respecto aos dereitos das persoas 

usuarias, caracterizando as normas profesionais, os principios e os 

fundamentos da mediación comunicativa 

– CA1.1 Describíronse os principios teóricos dos procesos de mediación con persoas xordas, xordocegas e 

con discapacidade auditiva.  

– CA1.2 Describíronse as normas profesionais referentes á presentación e ás actitudes do persoal coa 

titulación de técnico superior en Mediación Comunicativa.  

– CA1.3 Describíronse as relacións profesionais respecto ao trato coa persoa usuaria. 

– CA1.4 Valoráronse os mecanismos e as habilidades de mediación comunicativa con persoas xordas, 

xordocegas e con discapacidade auditiva necesarios para aplicar as normas e os principios referidos ao 

desenvolvemento do proceso mediador. 

– CA1.5 Seleccionáronse, ante diversas situacións de comunicación, as modalidades, os tipos e os 

instrumentos máis adecuados para a mediación con persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva 

– CA1.6 Describiuse o perfil do/a mediador/ora comunicativo/a e a súa relación co/coa intérprete e co/coa 

guía-intérprete. 

 

• RA2 - Organiza o proceso de mediación con persoas signantes, analizando o contexto de comunicación, 

os recursos e as estratexias comunicativas en situacións cotiás 

– CA2.1 Definiuse o proceso de mediación e as súas características. 

– CA2.2 Identificáronse as diferenzas entre situacións en que se poidan requirir os seus servizos. 

– CA2.3. Seleccionáronse as técnicas e as estratexias necesarias para realizar a mediación coas persoas 

usuarias, adaptada a cada contexto ou situación. 

– CA2.4. Determináronse os recursos de apoio e as axudas técnicas e persoais adecuadas para cada situación 

de mediación comunicativa. 

– CA2.5 Identificáronse as vías de acceso á información sobre as necesidades comunicativas da persoa 

usuaria. 

 

2ª Avaliación 
 

• RA2 - Organiza o proceso de mediación con persoas signantes, analizando o contexto de 

comunicación, os recursos e as estratexias comunicativas en situación cotiás 

– CA2.7. Anticipáronse as carencias informativas e o vocabulario necesario para a mediación. 

– CA2.8. Seleccionouse o lugar idóneo para a colocación da persoa usuaria tendo en conta aspectos ambientais 

como os puntos de luz e as características do lugar. 

– CA2.9. Seleccionouse e analizouse a información necesaria para cada servizo. 

– CA2.10. Adaptouse o tipo de comunicación ás características das persoas usuarias. 
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– CA2.12. Valorouse a importancia da organización previa no proceso de intervención. 

 

• RA3. Emite mensaxes signadas a partir de calquera canle ou código de comunicación, segundo o 

contexto da intervención, e analiza e establece as técnicas da mediación comunicativa. 

– CA3.4. Aplicouse a lingua de signos española, utilizando as adaptacións necesarias para cada persoa usuaria. 

 

• RA4. Emite mensaxes orais ou, de ser o caso, escritas a partir de mensaxes signadas, e analiza e 

establece as técnicas expresivas en función da mediación comunicativa e o contexto da intervención. 

– CA4.1. Transmitíronse expresións propias da lingua de signos española en función dos contextos de 

intervención, utilizando os sistemas máis adecuados. 

 

• RA5. Avalía a mediación comunicativa, tendo en conta a relación das técnicas e dos rexistros de 

avaliación cos contextos de intervención. 

– CA5.1. Rexistráronse erros de planificación durante o proceso de mediación coas persoas usuarias. 

– CA5.2. Consideráronse técnicas de mediación coas persoas usuarias, en función da persoa usuaria e da 

situación. 

– CA5.8. Valorouse a importancia das normas de seguridade e hixiene no traballo, tendo en conta a relación 

entre as actuacións de prevención e as situacións de risco. 

 

3ª Avaliación 

 

• RA2. Organiza o proceso de mediación con persoas signantes, analizando o contexto de comunicación, 

os recursos e as estratexias comunicativas en situacións cotiás. 

– CA2.3. Seleccionáronse as técnicas e as estratexias necesarias para realizar a mediación coas persoas 

usuarias, adaptada a cada contexto ou situación. 

– CA2.11. Elaboráronse instrumentos de recollida da información. 

– CA2.12. Valorouse a importancia da organización previa no proceso de intervención. 

 

• RA4. Emite mensaxes orais ou, de ser o caso, escritas a partir de mensaxes signadas, e analiza e 

establece as técnicas expresivas en función da mediación comunicativa e o contexto da intervención. 

– CA4.2. Realizáronse técnicas de concentración para a percepción de mensaxes signadas. 

– CA4.6. Valorouse a importancia de aplicar as normas profesionais á transmisión consecutiva de mensaxes 

emitidas en lingua de signos española. 

 

• RA5. Avalía a mediación comunicativa, tendo en conta a relación das técnicas e dos rexistros de 

avaliación cos contextos de intervención. 

– CA5.4. Identificáronse os erros de mediación coas persoas usuarias e indicáronse as modificacións 

necesarias en cada caso. 

 

 

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

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Técnicas de Intervención están definidos 

no punto 1 da presente Programación.  

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua será avaliado nunha única proba escrita que incluirá 

todos os contidos do módulo, cualificada sobre 10 puntos e, para superar o módulo, deberá sacar un mínimo 

de 5 puntos de cualificación. 

Todos os alumnos de 1º curso, salvo os de perda de dereito á avaliación continua, obtiveron unha 

cualificación igual ou superior a 5, polo que non teñen que levar a cabo ningunha tarefa de reforzo ou 

recuperación.  

En canto as tarefas de ampliación realizadas no 3º trimestre valorarase: 

- Entrega das actividades programadas pola docente: un máximo de 0,4 puntos, sempre e cando, se 

entregue máis dun 75% das actividades programadas. 

- Calidade das actividades entregadas: Máximo de 0,4 puntos. 

- Participación nas sesións de teleformación: Máximo de 0,2 puntos. 
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A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 

A metodoloxía empregada durante a 3ª avaliación, consistirá en: 

- Actividades propostas e enviadas pola plataforma de teledocencia Edmodo; o alumnado entregará as 

tarefas a través da mesma plataforma ou do correo electrónico. 

- Sesións de teleformación utilizando as plataformas de Skype ou Webex. 

- Atención ao alumnado para aclaración de dúbidas, etc. a través dos medios telemáticos dispoñibles. 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Todos os alumnos de 1º curso, salvo os de perda de dereito á avaliación continua, obtiveron unha 

cualificación igual ou superior a 5, polo que non teñen que levar a cabo ningunha tarefa de reforzo ou 

recuperación.  

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda de dereito a avaliación continua, para poder superar positivamente o módulo, terá que 

realizar unha proba escrita que será cualificada de 0 a 10 puntos, considerándose unha cualificación igual ou 

superior a 5 puntos como aprobado. 

 

A proba escrita será presencial ou telemática segundo sexan as circunstancias; e, se non se indica o 

contrario, manterase o calendario de exames para as probas ordinarias de xuño xa marcado polo centro. 

 

Os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final. 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos durante 

o período lectivo do curso 2019/20. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación CA3.1. Seleccionáronse os recursos expresivos da 

lingua de signos española para transmitir de xeito consecutivo e tamén de maneira simultánea mensaxes 

emitidas en calquera canle ou código de comunicación, , do Resultado de Aprendizaxe RA3. Emite 

mensaxes signadas a partir de calquera canle ou código de comunicación, segundo o contexto da 

intervención, e analiza e establece as técnicas da mediación comunicativa; o CA4.3. Aplicáronse técnicas 

de retención e memoria adecuadas para a transmisión consecutiva, CA4.5. Seleccionáronse recursos 

expresivos da lingua oral para transmitir consecutivamente e tamén simultaneamente mensaxes emitidas en 

lingua de signos española, do Resultado de Aprendizaxe RA4. Emite mensaxes orais ou, de ser o caso, 

escritas a partir de mensaxes signadas, e analiza e establece as técnicas expresivas en función da 

mediación comunicativa e o contexto da intervención do módulo Técnicas de Intervención non puideron 

ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica 

do módulo de segundo curso Ámbitos de Aplicación da Lingua de Signos.   

 

 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 82/2016, de 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
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Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Técnicas de Intervención 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/2020 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA - 36010794 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN  COMUNICATIVA (Código CSSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E PARTICIPACIÓN (MP1112) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

1ª Avaliación 

• RA1. Caracteriza os colectivos das persoas xordas e das xordocegas, analizando as súas características 

psicosociais e culturais. 

– CA1.1. Identificáronse as características psicosociais e culturais das persoas xordas e xordocegas. 

– CA1.2. Identificáronse as comunidades xorda e xordocega, e os elementos estruturais de cada unha. 

– CA1.3. Relacionáronse as características psicosociais das persoas xordas e das xordocegas coas súas 

necesidades comunicativas. 

– CA1.5. Analizáronse os factores que propician a dependencia nas persoas xordas e xordocegas. 

– CA1.7. Analizouse a influencia dos ámbitos no desenvolvemento das persoas xordas e xordocegas. 

 

• RA5. Aplica estratexias para promover a participación social das persoas xordas, das xordocegas e 

doutros colectivos con dificultades de comunicación, en relación cos procesos de desenvolvemento do 

tecido asociativo. 

– CA5.1. Identificáronse os principais elementos do marco legal vinculados coa participación das persoas 

xordas. 

– CA5.2.Argumentouse a importancia do tecido asociativo como principal axente promotor da participación 

das persoas xordas, das xordocegas. 

– CA5.3. Valoráronse os espazos asociativos, a súa infraestrutura e a implicación das persoas como recurso 

metodolóxico para a promoción e o desenvolvemento da participación social. 

 

2ª Avaliación 

• RA2. Deseña programas de sensibilización social e de promoción da participación das persoas xordas, das 

xordocegas e outros colectivos con dificultades de comunicación, analizando os medios de comunicación 

social. 

– CA 2.1. Interpretouse o marco legal que recoñece os dereitos das PX e PXC. 

– CA2.2. Identificáronse as temáticas e os ámbitos que afectan ás comunidades xorda e xordocega. 

– CA2.3. Establecéronse estratexias para promover a participación das persoas xordas, das xordocegas e 

doutros colectivos con dificultades de comunicación no proceso de planificación. 

– CA2.4. Determináronse os obxectivos dos programas de sensibilización social relativos ás persoas xordas, 

ás xordocegas e a outros colectivos con dificultades de comunicación. 

– CA2.5. Analizáronse os principios metodolóxicos da sensibilización social. 

– CA2.6. Deseñáronse actividades de sensibilización coherentes coas características e coas necesidades dos 

colectivos destinatarios. 
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– CA2.7. Definíronse os recursos espaciais, materiais e persoais. 

– CA2.8. Seleccionáronse as técnicas de comunicación social. 

 

• RA3. Organiza as accións para promover a sensibilización social, establecendo vías para fomentar e 

manter a participación das persoas xordas, das xordocegas e doutros colectivos con dificultades de 

comunicación. 

– CA3.1. Seleccionáronse técnicas e recursos de apoio para promover as accións de sensibilización social. 

– CA3.2. Identificáronse os recursos non convencionais para promover as accións de sensibilización social. 

– CA3.4. Identificáronse as necesidades de accesibilidade en función dos contextos e as súas características. 

– CA 3.5. Valorouse a accesibilidade universal para a participación das persoas xordas, das xordocegas e 

doutros colectivos con dificultades de comunicación. 

– CA3.7.Valoráronse a accesibilidade universal e o deseño universal como estratexias ao servizo da 

sensibilización en materia de igualdade de oportunidades. 

 

• RA4. Aplica estratexias para promover a sensibilización social, en relación cos recursos de 

comunicación e difusión. 

– CA4.1. Seleccionáronse estratexias e técnicas de difusión que favorezan a sensibilización social. 

– CA4.3. Elaboráronse documentos para a difusión de accións de sensibilización social. 

– CA4.4. Elaboráronse mensaxes coherentes cos obxectivos da difusión e a sensibilización social. 

– CA4.6. Valorouse a importancia das redes sociais dixitais como recurso para a difusión e a sensibilización 

social. 

 

• RA5. Aplica estratexias para promover a participación social das persoas xordas, das xordocegas e doutros 

colectivos con dificultades de comunicación, en relación cos procesos de desenvolvemento do tecido 

asociativo. 

– CA5.2.Argumentouse a importancia do tecido asociativo como principal axente promotor da participación 

das persoas xordas, das xordocegas e doutros colectivos con dificultades de comunicación. 

 

3ª Avaliación 

• RA5. Aplica estratexias para promover a participación social das persoas xordas, das xordocegas e doutros 

colectivos con dificultades de comunicación, en relación cos procesos de desenvolvemento do tecido 

asociativo. 

– CA5.6. Reflexionouse sobre as redes sociais e foros de debate para a participación e a comunicación das 

persoas xordas, das xordocegas. 

– CA5.8. Argumentouse o valor estratéxico e metodolóxico da implicación das persoas xordas, xordocegas 

e con dificultades de comunicación en todas as fases da intervención. 

 

• RA6. Realiza actividades de control e seguimento dos programas de sensibilización social e 

participación das persoas xordas e doutros colectivos con dificultades de comunicación, e identifica as áreas 

de mellora. 

– CA6.1. Seleccionáronse técnicas para o control e o seguimento das accións de sensibilización social e de 

participación. 

– CA6.2. Establecéronse medidas de control das intervencións de sensibilización social e de participación. 

– CA6.5. Establecéronse indicadores para avaliar o impacto das accións de sensibilización nos medios de 

comunicación social. 

– CA6.6. Establecéronse indicadores para avaliar o nivel de participación das persoas destinatarias da 

intervención ao longo de todo o proceso. 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Sensibilización social e participación 

están definidos no punto 1 da presente Programación.  

 

Os criterios de avaliación durante a primeira e segunda avaliación baseáronse en tres instrumentos de 

cualificación: 

 

     1. Actitude do alumnado: 20 % 

     2. Práctica: 20 % 

     3. Probas escritas: 60% 

 

Debido a esta nova situación, especificarase determinados aspectos para axustar esta avaliación:  

 

1. ACTITUDE (20%): 

 

Entendemos que a actitude debe medirse, fundamentalmente, a través da observación directa do 

actitude mantida no día a día na aula. O ítem de valoración na que se vai basear este apartado van 

ser: 

 - Participar positiva e activamente na aula: preguntas á profesora, accións voluntarias, etc. En 

definitiva, non presentar unha actitude pasiva, ausente ou de escaso interese cara ao módulo (5%). 

 - Traballo diario na aula, realizando todas as tarefas encomendadas pola docente, o grao de 

participación na consecución das mesmas cando se desenvolvan en grupos de traballo, así como a 

entrega das mesmas en forma e prazos indicados polo profesor (5%). 

- Realización das tarefas que a docente sinale para fóra do centro escolar e que estarán recollidas 

no caderno do alumno/a.  (5%). 

- Actuar en todo momento con respecto cara os seus compañeiros e cara á docente tanto a nivel de 

comunicación verbal ou non verbal e permitir o normal desenvolvemento das sesións académicas 

respectando o dereito á educación do resto dos compañeiros, evitando en todo momento situacións 

que o alteren como risas, ruídos, gritos conversacións inadecuadas/improcedentes, etc... (5%).  

Da media destes ítem sairá a nota da actitude que é o 20% da nota global e será necesario alcanzar 

polo menos un 5 nesta parte para poder superar o módulo. 

 A normativa di que avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, 

polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades de ensino presencial será 

necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para módulo profesional do ciclo 

formativo: 

- A asistencia a clase e a puntualidade. Entendo que as reiteradas faltas de asistencia e de 

puntualidade non son recuperables e impiden que un alumno/a alcance os obxectivos, expresados 

en resultados de aprendizaxe, e os criterios de avaliación do módulo propostos na programación e 

obter unha cualificación positiva, polo tanto é moi importante dita asistencia e puntualidade. 

- O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua será do 10 % respecto da 

súa duración total. 

- Consideraranse faltas xustificadas as seguintes 

           1. Enfermidade ou accidente do alumno ou alumna. 

           2. Por accidente grave, enfermidade grave e hospitalización do cónxuxe ou análogo e de          

familiares ata o segundo grado de parentesco por consanguinidade ou afinidade. 

3. Outras causas que impidan o desenvolvemento ordinario dos estudos e que así o 

considere o profesor/a de o módulo que nos ocupa. 

           4. Asistencia a exames oficiais. 

           5. Citacións xudiciais. 
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Para que a falta poida ser xustificada presentarase a documentación correspondente que acredite a 

concorrencia dalgunha das circunstancias sinaladas anteriormente: 

           1. Enfermidade: Certificado médico / Xustificante médico. 

           2. Obrigacións de tipo persoal ou familiar: Documentación acreditativa. 

           3. Outras causas que impidan o desenvolvemento ordinario dos estudos: Documentación 

acreditativa. 

           4. Asistencia a exames oficiais: Documentación oficial acreditativa. 

           5. Citacións xudiciais: Documentación oficial acreditativa. 

 

Os xustificantes serán mostrados á profesora do módulo ao seguinte día que o alumno/a 

incorpórese ao mesmo. 

Os traballos entregados fora de prazo contabilizasen para a nota cun valor de 5, se se entregan nos 

7 días seguintes como máximo; nos demais casos non se contabilizará como entregado polo que 

non será corrixido nin avaliado pola profesora. 

 

2. PRÁCTICA (20%).  

 

A cualificación deste apartado dependerá do traballo/s práctico/s realizados para cada avaliación. É 

necesario alcanzar polo menos un 4 nesta parte práctica para poder sumar dita cualificación aos 

restos dos ítem que dan lugar á nota final da avaliación trimestral. É dicir, se non acado unha 

media de 4, a cualificación final de dito trimestre non poderá ser un 5 xa que deberase recuperar 

este apartado na recuperación que se realice onde a profesora marcará o traballo que se deberá 

realizar. 

Penalizaranse as prácticas que non cumpran cos requisitos de formato e contido que se lles esixa ao 

alumnado (marxes, tipo de letra e tamaño, tipo de entreliñado, ...).  

No caso de non ter prácticas no trimestre, a porcentaxe sumarase ao das probas escritas. 

 

3. PROBAS ESCRITAS (60%) 

 

a) Probas parciais:  

Tratarase de facer unha proba ao finalizar cada unha das unidades didácticas. Previamente 

orientarase ao alumnado sobre os contidos máis relevantes. As preguntas destas probas poderán ser 

tipo test, curtas, de desenvolvemento, preguntas de texto incompleto, preguntas de correspondencia 

ou emparellamento, estudo de casos ou explicación de láminas e diapositivas,... 

É indispensable acadar como mínimo un 4  en cada una das unidades didácticas para poder realizar 

media. De ser así, non tería que realizar a proba de recuperación trimestral. A nota neste apartado 

será a media aritmética das probas parciais. 

Se algún alumno/a por falta de asistencia, aínda sendo xustificada, non puidese realizar algunha 

das probas parciais, terá que realizar a proba da unidade pendente na proba trimestral. 

Se algún alumno/a chega tarde, poderá entrar na proba escrita, sempre e cando que non saia ata o 

momento ningún dos seus compañeiros, pero deberá entregar a proba cando remate a hora prevista 

para o mesmo. Como falta de puntualidade deberá ser xustificada segundo os criterios marcados no 

punto 1. 

 

b) Probas trimestrais: 

Tralo remate dun trimestre, o alumnado poderá realizar unha proba para recuperar aquelas 

unidades didácticas non superadas ou que non puidera realizar no seu momento por non ter asistido 

a clase. Se a nota dalgunha das unidades didácticas neste exame trimestral é inferior a cinco, o 

alumno seguirá suspenso e realizará a recuperación dese trimestre ou unidade na convocatoria final 

de xuño. Se algún alumno non puidese realizar esta proba trimestral, ata por motivos xustificados, 
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terá que realizar a recuperación deste trimestre na convocatoria final de xuño.  

Con respecto a chegar tarde, aplicarase o indicado nas probas parciais.  

O mesmo procedemento empregarase cos traballos, prácticas, actividades grupais ou individuais... 

no caso de non estar superados, tendo que recuperalas na súa totalidade ou naqueles apartados nos 

que se cometeran os erros. É imprescindible a súa realización e presentación para poder superar o 

trimestre ou a convocatoria final de xuño. 

 

OBSERVACIÓNS: 

- Importante:  

     - Un alumno ou alumna poderá ter superado cada un dos apartados cunha nota inferior á 

marcada na programación  só en casos excepcionais que a profesora considere e por motivos moi 

concretos.  

     - Será motivo de suspenso sen posibilidade de recuperación ata a avaliación final a utilización 

por parte do alumnado de técnicas fraudulentas para realizar un exame ou proba, tales como copiar, 

substituír unha folla por outra... así como a incapacidade de demostrar a realización persoal dun 

traballo ou actividade ao non posuír os coñecementos supostamente adquiridos a través de 

devandito traballo ou actividade. En caso de dúbida, poderanse contrastar ditos coñecementos coa 

aplicación de diferentes instrumentos de avaliación. 

     - A cualificación será numérica, entre un e dez. En relación cos decimais ao realizar as medias, 

aplicarase o redondeo matemático nunha avaliación unicamente (neste caso, unha cualificación 

igual ou superior ao 0.5 aumentarase o número enteiro seguinte),  Consideraranse positivas as 

puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. 

     - O resultado de todas as probas, actividades, exposicións, prácticas... rexistraranse na axenda 

dixital do profesorado. 

     - As faltas gramaticais ou de acentuación nos traballos ou probas escritas, realizados en lingua 

castelá, restarán un máximo de 0.5 (0.1 puntos por cada un; as repeticións do mesmo erro na 

mesma palabra non serán tidas en conta), pero sempre se manterá o número enteiro. É dicir, se un 

alumno acada 9.3 nunha proba ou traballo, restaráselle 0.3 e manterá o 9. Se un alumno acada un 

9.8 e ten 5 faltas gramaticais e/ou de acentuación, a súa cualificación será dun 9.3. 
 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación.  

 

Esta puntuación obterase segundo o número de actividades entregadas desde o 13 de marzo ata o remate de 

curso distinguindo as entregadas en prazo das fóra do mesmo así como o seu grado de esforzo na súa 

realización.  

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Aqueles alumnos e alumnas que non teñan superadas a primeira e/ou a segunda avaliación, terán que facer 

unha proba o 15 de xuño no centro educativo. En caso de non poder ser, pola situación sanitaria na que nos 

atopamos, realizarase unha proba oral a través dunha plataforma. Neste caso a profesora mandará un correo 

ao alumnado correspondente para darlle a información pertinente (a plataforma pola que se fará, o día e a 

hora).  

O alumnado deberá tamén entregar as actividades/ tarefas marcadas pola profesora o día anterior (é dicir, 

antes das 23:59 h) ao establecido para a proba ao correo empregado ao longo do curso 

(tessa.ibaal@gmail.com)  Se estas actividades non se entregan en prazo, o alumnado non poderá superar o 

módulo. Recordamos que as actividades valerán un 30 % da cualificación final. 

Para poder ser avaliado neste apartado, deberá acadar unha puntuación dun 5 e non poderá deixar de 

contestar a ningunha das actividades indicadas.   

O alumnado deberá presentarse puntualmente á proba. Unicamente se admitirán as excepcións marcadas na 

lexislación vixente. Esta proba valerá un 70 % e o procedemento da mesma explícase no punto 4. 

mailto:tessa.ibaal@gmail.com
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación 

previa á avaliación final do módulo. 

 

O alumno terá que realizar: 

 

- Proba escrita ou oral, no caso de non poder realizala de xeito presencial e superala cun mínimo dun 5. Esta 

proba está prevista ser realizada o 15 de xuño.  

- Requisitos previos: debido a que os apartados de traballo na aula, actitude... non poden ser avaliados, para 

completar os criterios de avaliación establecidos na programación, o alumno/a deberá presentar, antes de 

comezar a proba escrita, un “dossier” completo cuxo contido será determinado polo profesor, e que incluirá: 

- As actividades que se realizaron en clase. 

- Unha reflexión sobre o motivo polo cal o/a TMC, debe dispoñer duns coñecementos básicos de cada 

unha das Unidades Didácticas no desenvolvemento do seu labor profesional. 

- Un traballo de investigación. 

 

Sen o aporte de devandito “dossier”, NON se considerará posible superar positivamente este módulo ao non 

ter alcanzadas as competencias profesionais, persoais e sociais relacionadas con este módulo e, polo tanto, a 

parte da competencia xeral deste título.  

 

A cualificación final da nota desta avaliación obterase do seguinte modo: 70% corresponderá a cualificación 

obtida na proba escrita e o 30%, das actividades entregadas no “dossier”. 

 

Os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final. 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/2021. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/2020. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación CA 5.5, CA 5.6, CA 5.7  e CA 6.2, CA 6.3, CA 6.4, 

CA 6.7 do Resultado de Aprendizaxe RA 5 e RA 6 do módulo de Sensibilización social e participación non 

puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación 

didáctica do módulo de segundo curso Intervención con persoas con dificultades de comunicación.  : 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 82/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Mediación comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Sensibilización social e 

participación publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente 

alumnado. 

 

 

 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (SSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: SISTEMAS AUMENTATIVOS E ALTERNATIVOS DE 

COMUNICACIÓN (MP0343) 
Curso: 2º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

• RA1. Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e 

aumentativos de comunicación. 

– CA1.1. Identificáronse as necesidades comunicativas da persoa usuaria. 

– CA1.2. Identificáronse os recursos que favorecen o proceso de comunicación. 

– CA1.3. Valorouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas. 

– CA1.4. Describíronse os aspectos que determinan a elección dun sistema de comunicación ou outro, en 

función das características motóricas, cognitivas e actitudinais da persoa usuaria. 

– CA1.5. Analizáronse os xeitos de interacción e as condicións máis favorables para que a comunicación se 

estableza. 

– CA1.7. Aplicáronse estratexias de fomento da implicación familiar e do seu ámbito social, na intervención 

con sistemas alternativos e aumentativos de comunicación. 

• RA2. Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da 

persoa usuaria e do contexto. 

– CA2.1. Valorouse a importancia da comunicación nas intervencións. 

– CA2.2. Definíronse os obxectivos de acordo coas necesidades da persoa usuaria 

– CA2.3. Avaliouse o contexto comunicativo do ámbito en que se vaia realizar a intervención. 

– CA2.5. Identificáronse procedementos de intervención adecuados. 

– CA2.6. Seleccionáronse os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación de acordo cos obxectivos 

previstos. 

– CA2.7. Identificáronse as axudas técnicas adecuadas. 

– CA2.8. Valorouse a importancia de organizar a intervención no ámbito do apoio á comunicación 

• RA5. Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito 

comunicativo. 

– CA.5.1. Rexistrouse o nivel de competencia comunicativa nos principais sistemas de comunicación da 

persoa usuaria. 

– CA5.2. Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido. 

– CA5.3. Rexistráronse elementos alleos aos sistemas de comunicación aplicados e que puideran interferir no 

desenvolvemento da intervención na comunicación. 

– CA5.4. Identificáronse os desaxustes entre a persoa usuaria e o sistema de comunicación establecido. 

– CA5.5. Determinouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos.  

– CA5.6. Valorouse a importancia de realizar rexistros comunicativos como medio de avaliación da 

competencia comunicativa da persoa usuaria. 

2ª Avaliación 
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• RA3. Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas 

alternativos e aumentativos con axuda. 

– CA3.1. Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de 

comunicación con axuda. 

– CA3.2. Creáronse mensaxes cos sistemas de comunicación con axuda, co que se facilitou a comunicación 

e a atención á persoa usuaria. 

– CA3.3. Describíronse os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social e educativa. 

– CA3.5. Realizáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias. 

– CA3.6. Identificáronse as axudas técnicas que se poderían aplicar en casos prácticos caracterizados, e os 

requisitos de localización e uso que deberían manterse. 

– CA3.7. Aplicáronse estratexias comunicativas analizando distintos contextos. 

– CA3.8. Analizouse a importancia de incrementar o número de símbolos e pictogramas atendendo aos 

intereses e ás necesidades da persoa usuaria. 

• RA4. Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos e 

sistemas alternativos e aumentativos sen axuda. 

– CA4.1. Describíronse as estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda e os principais signos 

utilizados nas situacións habituais de atención social e educativa 

– CA4.3. Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias. 

– CA4.5. Aplicáronse estratexias comunicativas analizando diversos contextos comunicativos. 

– CA4.6. Analizouse a importancia de aumentar o número de signos e o seu contido atendendo aos intereses 

e ás necesidades da persoa usuaria. 

– CA4.7. Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cumpra a participación de terceiras persoas. 

 

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

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Sistemas Aumentativos e Alternativos de 

Comunicación están definidos no punto 1 da presente Programación.  

A cualificación da primeira e da segunda avaliación, obterase das seguintes porcentaxes: 

– Competencias profesionais 60%.Cualificarase cuantitativamente a partir do resultado obtido das 

probas escritas. 

– Competencias sociais 25%. Cualificarase cuantitativamente a partir do resultado obtido  nas 

actividades prácticas, os traballos individuais e grupais, as exposicións destes, a presentación e 

esforzo nos mesmos. Os alumnos recibirán por parte da profesora do módulo, as normas de formato 

de presentación dos traballos, que serán as mesmas, aínda que adaptadas nalgúns puntos, ás que hai, 

ata o momento da elaboración desta programación, para o proxecto de fin de ciclo. 

– Competencias persoais: 15%. A observación sistemática permítenos coñecer o traballo diario dos 

alumnos e alumnas na aula, prestar atención aos aspectos máis importantes e captar os seus detalles 

máis significativos, proporcionando datos sobre o dominio dos procedementos e desenvolvemento de 

actitudes que non poden ser coñecidos por outros procedementos. Valorarase a asistencia e 

puntualidade, a realización de tarefas de casa e de clase e o cumprimento de  prazos, a aceptación e o 

cumprimento das normas e as responsabilidades asignadas, a participación e colaboración nas 

actividades e comentarios da clase diaria e a argumentación das súas respostas, a pregunta de dúbidas 

ou cuestións que lle susciten interese, a colaboración coas persoas dun grupo na realización de tarefas 

traballando en equipo e sumando o esforzo individual para buscar o mellor resultado posible, o trato 

correcto ao profesorado, persoal de administración e servicios, e a os  compañeiros/as, a escoita de 

xeito interesado  e ter unha actitude dialogante pedindo a quenda de palabra para intervir. 

É imprescindible obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das dous partes para poder facer media e 

poder aprobar a avaliación. Asemade, cada unha das probas , traballos, etc. de cada unha das partes teñen que 

ter un 5 para considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima nunha 

avaliación para dala por superada ten que ser un 5.  Excepcionalmente, segundo a avaliación do seguimento 

do alumnado, a profesora poderá facer media cunha nota inferior a 5. 
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No caso de non superar os resultados de aprendizaxe, os criterios de avaliación e os contidos asociados aos 

mesmos no período de setembro-marzo, o alumno seguirá un Informe de Avaliación Individualizado cos 

seguintes criterios de cualificación: 

a) CONTIDOS TEÓRICOS: O valor deste apartado sobre a nota final será do 80% (8 puntos).  

Probas escritas: Poderán consistir  en preguntas de test, preguntas curtas, de desenvolvemento e casos 

prácticas.   O alumnado que non supere algún deles, e dicir, un 5 terá que presentarse ao exame final. 

b)CONTIDOS PRÁCTICOS: Valor deste apartado sobre a nota fina será do 20%  (2  puntos). 

Realizarase mediante a entrega e presentación dunha  propostas de actividades que os alumnos terán que facer 

durante o período asignado. Todas as actividades terán que entregarse dentro do prazo establecido. Non se 

recollerá ningunha fora de prazo.  

Ambas partes: contidos teóricos e contidos prácticos  terán que acadar un 5 para poder facer a media. 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte 

número enteiro. A regra do redondeo non se aplicará no caso do 4,5 xa que significaría chegar ao aprobado 

polo que a nota do boletín cun 4,5 sería un 4. Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, 

tomaranse os valores con decimais  e non os números enteiros dos boletíns. 

Normas comúns de ortografía e gramática en castelán. Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do 

castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán 

penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá 

facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida antes da penalización. Por exemplo una nota dun 4,3 

baixará como máximo ata un 4, una de 9,9 ata un 9, una nota de 5 ou de 9 non poderá ser penalizada. Deste 

xeito,  mantense o "peso" da nota  co número  enteiro e penalízase so  na parte decimal. 

Será motivo de suspenso da avaliación a utilización por parte do alumnado de técnicas fraudulentas para 

realizar un exame ou proba, tales como por exemplo,  falar cun compañeiro, copiar, substituír unha folla por 

outra, utilizar instrumentos tecnolóxicos... así como a incapacidade de demostrar a realización persoal dun 

traballo ou actividade, ao non posuír os coñecementos supostamente adquiridos a través de devandito traballo 

ou actividade. En caso de dúbida, poderanse contrastar os coñecementos coa aplicación de diferentes 

instrumentos de avaliación. Si é menor, se informará aos pais/nais ou representantes legais. 

O día do exame todos os alumnos/as terán que ter o seu pelo recollido nunha coleta ou moño e retirado da súa 

cara, non ter postos abrigos e cazadoras, non usar tipp-ex, post its... 

O resultado de todas as probas, actividades, exposicións, prácticas... rexistraranse na axenda dixital da 

profesora. 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Ao longo do curso escolar realizaranse dous avaliacións parciais e dous probas orais de recuperación para  

aqueles alumnos e alumnas que no obtiveran unha cualificación positiva.  

No caso de non superar as avaliacións parciais e as recuperacións das mesmas, os procedementos para a 

recuperación do módulo serán: 

• O Informe de Avaliación Individualizado.  Os criterios de cualificación deste Informe están reflectidos 

no punto 2 desta programación.   

– Exame/es escritos no centro educativo ou exame/es orais a través de videochamada segundo sexan as 

circunstancias. Se non se indica o contrario manterase o calendario de exames xa marcado para o mes 

de xuño. 

– Realización e entrega de actividades e traballos que se colgarán  na conta aberta no drive para o 2º 

curso de MC. Todas as actividades terán que entregarse dentro do prazo establecido e non se recollerá 

ningunha fora de prazo. 

• O exame ordinario de xuño: 

– Competencias Profesionais. Realización dunha proba escrita acorde cos resultados de aprendizaxe, os 

criterios de avaliación e contidos desta programación. Se non se indica o contrario manterase o 
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calendario de exames xa marcado para o mes de xuño. Esta proba será escrita, no centro educativo u 

oral, a través de videochamada, segundo sexan as circunstancias. 

– Competencias Socias. O alumno terá que presentar as actividades, traballos... que non fixo ao longo 

do curso ou que si fixo pero non superou. Aqueles traballos e actividades que foron grupais teranse 

que facer de xeito individual. No caso de telos feitos e presentados non será necesaria a súa repetición.  

– Competencias Persoais. Realización dun traballo de mínimo 3 folios en pdf e que  respecte o formato 

esixido ao longo do curso sobre a importancia de culminar os proxectos que as persoas deciden iniciar. 

Os criterios de cualificación que se aplicarán son os que aparecen reflectidos no punto 2 desta 

programación. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda de avaliación continua terá que: 

– Facer o exame final de marzo na data estipulada para o mesmo e no que entrarán os mínimos esixibles 

definidos no punto 1 desta programación. 

– Presentar os traballos, actividades e proxectos que a profesora lle solicite. Deberá envialos, vía correo 

electrónico, 15 días antes da celebración do exame e respectando un formato determinado. A 

presentación dos mesmos é indispensable para superar o módulo.  

A cualificación de ambos apartados é a seguinte: 

– 50% o exame escrito. 

– 50% a entrega de traballos, actividades e proxectos. 

É imprescindible obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das dous partes para poder facer media e poder 

aprobar o módulo. Asemade, cada unha das probas , traballos, actividades e proxectos, teñen que ter un 5 para 

considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima en cada unha das partes 

para dala por superada e poder facer a media ten que ser un 5. 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos durante 

o período lectivo do curso 2019/20. 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do 82/2016, do 4 de maio, polo que se 

establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en 

Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Sistemas Aumentativos e 

Alternativos de Comunicación publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó 

correspondente alumnado. 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (CSSSC04) 

 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: PRIMEIROS AUXILIOS (MP0020) Curso: 2º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos 

dispoñibles e o tipo de axuda necesaria. 

– CA1.1. Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno. 

                CA1.1.1 Describiuse como asegurar a zona segundo o procedemento oportuno 

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

– CA1.3. Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias e as indicacións dos produtos e dos 

medicamentos. 

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

               CA1.4.1 Describiuse como establecer 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 oxixenación. 

– 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 a reanimación (ILCOR). 

 

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

– CA2.1. 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). 

               CA2.4.1 Realizouse unha simulación de como empregar un desfibrilador externo semiautomático 

(DESA) 

               CA2.4.2 Describironse os compoñentes de un desfibrilador externo semiautomático 

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

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

 

• RA3. Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas e selecciona os medios 

materiais e as técnicas. 

– CA3.1. Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima. 

                CA3.1.1 Describiuse como efectuar as manobras 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. 

– CA3.5. Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou 

accidentadas con materiais convencionais e inespecíficos, ou medios de fortuna. 
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2ª Avaliación 

 

• RA1. Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos 

dispoñibles e o tipo de axuda necesaria. 

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

 

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

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

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

               CA2.8.1 Describiuse como aplicar primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e 

biolóxicos. 

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

                CA2.9.1 Describiuse como aplicar primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia 

 

 RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, 

e describe as estratexias de comunicación aplicadas. 
– CA4.1. Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas 

acompañantes. 

– CA4.2. Detectáronse as necesidades psicolóxicas 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 do auxilio. 

– CA4.8. Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés. 

 

 

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

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Primeiros Auxilios están definidos no 

punto 1 da presente Programación.  

 

Os criterios de cualificación do módulo son os seguintes: 

Primeiro trimestre: 

* Proba escrita (45%) 

* Proxecto de aula (5%) 

* Probas/tarefas prácticas (40%) 

* Traballo de aula (10%) 

 

Segundo trimestre: 

* Proba escrita (70%) 

* Proxecto grupal (20%) 

* Traballo de aula (10%) 

 

- Temporalización no terceiro trimestre para o alumnado con informe de avaliación individualizado: 

dito informe indicará cal ou cales serán as actividades sobre as que o alumnado deberá traballar por 

non ser previamente superadas, ás cales se lles aplicará unha porcentaxe. 

             Neste curso académico consta alumnado que debe recuperar soamente a proba escrita do primeiro e 

segundo trimestre. Empregaranse os seguintes criterios de cualificación: 

* Proba oral/escrita (78%) 

* Resumos de cada UD (22%) 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. A 
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cualificación mínima que deberá obter o alumnado no primeiro e no segundo trimestre para facer dita media 

deberá de ser obrigatoriamente de 5.00 puntos por trimestre (sexa mediante probas trimestrais ou mediante 

informes individualizados). 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida 

antes da penalización. 

 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automáticamente sube ó seguinte 

número enteiro (aclaración: non se aplicará no caso do 4,5 xa que significaría chegar ó aprobado, polo que a 

nota do boletín cun 4,5 sería un 4). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, para 

facer a media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números enteiros 

dos boletíns. 

 

- A metodoloxía empregada co alumnado con informes individualizados é a seguinte: elaboración, 

envío, seguimento e corrección das tarefas propostas pola docente no informe de avaliación 

individualizado no que consta as datas de entregas obrigatorias, actividades que deben realizar e o 

método de entrega. Neste documento tamén queda reflectido as datas das probas escritas (que serán 

telemáticas se o “estado de alarma” actual non permitira acudir ó centro educativo, polo que serán 

avaliadas mediante probas orais). Para poder acceder á dita proba, é imprescindible a entrega dos 

resumos escritos a man con anterioridade, serán avaliados sempre e cando sexan entregadas dentro 

do prazo establecido. A docente sempre empregará algún método de aviso conforme recibiu dita 

tarefa. 

A docente estará sempre dispoñible no horario marcado polo calendario escolar para resolver as 

dúbidas e fora del as resolverá na maior brevidade posible. 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para a superación e a ponderación do módulo, o alumnado deberá alcanzar unha cualificación de 5.00 puntos 

tanto nas probas escritas coma nas teórico-prácticas.  

 

Para a superación e a ponderación do módulo, o alumnado deberá alcanzar unha cualificación de 5.00 puntos 

tanto nas probas escritas, teórico-prácticas coma nos proxectos. Na casuística de que se alcanzara nunha 

destas probas 4.50 puntos ou superior, a profesora poderá solicitar un traballo ou tarefa complementaria que 

substitúa os contidos non superados e poder alcanzar a cualificación de 5.00 puntos. 

 

As probas grupais volveranse a realizar de maneira grupal excepto na situación de non poder emparellar ou 

agrupar, é dicir, que soamente haxa un alumno/a para recuperar. 

 

- Na casuística de que a recuperación non fora superada, o/a alumno/a deberá realizar no período 

correspondente ó terceiro trimestre o indicado no informe de avaliación individualizado. Deberá 

presentarse presencialmente á proba de xuño coa parte ou partes non superadas no día establecido 

polo calendario xa fixado (se non se indicara o contrario).  A proba será telemática se o “estado de 

alarma” actual non permitira acudir ó centro educativo, polo que será avaliada mediante proba oral. 

 

En dito informe queda reflexado que: 

As cualificacións obtidas no plan individualizado serán tidas en conta xunto coas probas superadas 

(probas prácticas e proxectos) segundo os criterios de avaliación do módulo. 

Para a superación dos contidos das partes non superadas é obrigatorio alcanzar unha cualificación 

total de 5.00 puntos en cada unha das probas solicitadas por tema, tanto nos resumos como nos 

exames orais/escritos. 
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Como indica a ORDE do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado de ensinanzas de formación profesional inicial, o número de faltas que 

implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será do 10 % respecto da súa duración total 

(Módulo de Primeiros Auxilios: 53 horas). 

 

Terase en conta os seguintes criterios de cualificación: 

1. Proba escrita sobre os contidos teórico-prácticos do módulo (40%) 

2. Probas prácticas e/ou teórico-prácticas sobre os contidos traballados na aula (40%) 

3. Entrega do proxecto da UD5 e presentación oral (data límite de entrega) (10%) 

4. Entrega dun resumen de cada unidade didáctica coas actividades indicadas, escritos a man (data límite de 

entrega) (10%) 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico 

Superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Primeiros auxilios publicarase na 

web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA     (CSSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de 

comunicación, linguaxe e fala  (MP1111) 
Curso: 1º 

  

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

 RA1 - Caracteriza o contexto da mediación en comunicación, analizando os procesos de 

integración e exclusión social 

 

o CA1.1 Identificáronse os sectores de intervención no ámbito da integración social 
o CA1.2 Explicáronse os procesos básicos do desenvolvemento evolutivo do ser humano 

o CA1.3 Describíronse os procesos e os factores influentes na socialización das persoas 

o CA1.4 Explicáronse os conceptos e os procesos básicos de psicoloxía e socioloxía aplicables aos 
procesos de integración social 

o CA1.5 Describíronse os procesos básicos asociados á integración e exclusión social de persoas e 

colectivos 
o CA1.6 Identificáronse os factores e os indicadores de exclusión social 

o CA1.7 Valoráronse o prexuízo e a discriminación como causas de exclusión social 

o CA1.8 Analizouse a influencia dos factores culturais na configuración da marxinación e a 

discapacidade 
 

 RA2 - Interpreta o marco da intervención social, tendo en conta a súa relación da súa 

estrutura xurídica e administrativa cos servizos e os programas de intervención 

 
o CA2.1 Explicáronse os antecedentes e a evolución dos sistemas de protección social e de atención á 

dependencia 

o CA2.2 Comparáronse modelos de protección social 
o CA2.3 Analizouse a situación da protección social no ámbito da Unión Europea 

o CA2.4 Argumentouse a importancia dos sistemas de protección social como elemento de 

integración e estabilidade social 

o CA2.5 Describiuse o actual marco administrativo, lexislativo e competencial da intervención social 
o CA2.6 Enumeráronse as principais prestacións e axudas ás que teñen dereito os colectivos 

o CA2.7 Valorouse a importancia da discriminación positiva nos procesos de igualdade 

o CA2.8 Describiuse o papel das persoas coa titulación de técnico superior en Mediación 
Comunicativa no marco da integración social 

 

2ª Avaliación 

 

 RA3 - Determina métodos, técnicas e instrumentos para a obtención de información, 

interpretando as súas características e o ámbito de aplicación 

 

o CA3.1 Xustificouse o papel da análise da realidade no éxito da intervención 
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o CA3.2 Identificáronse os métodos, as técnicas e os instrumentos principais para a obtención de 

información 

o CA3.3 Seleccionáronse as técnicas de análise adecuadas á situación 
o CA3.4 Identificáronse as aplicacións, as posibilidades e as limitacións das diversas técnicas e 

instrumentos 

o CA3.5 Concretáronse os requisitos de aplicación de diferentes instrumentos e recursos 

o CA3.6 Elaboráronse instrumentos coherentes coa súa finalidade 
o CA3.7 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a obtención de 

información 

o CA3.8 Valoráronse os aspectos éticos da recollida e do tratamento da información 
 

 RA4 - Determina os elementos que constitúen un proxecto de intervención social, tendo en 

conta a relación entre os seus elementos e os modelos de planificación 

 
o CA4.1 Xustificouse a necesidade de fundamentar adecuadamente os proxectos de intervención 

social 

o CA4.2 Identificáronse os niveis de planificación na intervención social 

o CA4.3 Describíronse as fases do proceso de planificación 
o CA4.4 Identificáronse os elementos fundamentais da planificación 

o CA4.5 Comparáronse métodos, técnicas e instrumentos aplicables na intervención social 

o CA4.6 Identificáronse criterios para a selección do modelo de programación 
o CA4.7 Valorouse a necesidade de coherencia entre os elementos da programación 

 

3ª Avaliación 

 

 RA5 - Incorpora a perspectiva de xénero na elaboración dos proxectos de intervención social, 

tendo en conta a relación das estratexias e os criterios utilizados co marco teórico e legal 

vixente 

 
o CA5.1 Argumentouse a importancia da análise da realidade desde a perspectiva de xénero 

o CA5.2 Argumentouse a necesidade de incorporar a perspectiva de xénero na elaboración dos 

proxectos de intervención social 
o CA5.3 Interpretouse o marco lexislativo que promove a igualdade de oportunidades 

o CA5.4 Interpretáronse a información e os recursos das institucións e dos organismos de igualdade 

que existan no ámbito da intervención 

o CA5.5 Identificáronse os criterios para incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos 
o CA5.6 Analizáronse os protocolos internacionais sobre o uso da linguaxe non sexista 

o CA5.7 Utilizouse unha linguaxe non sexista na planificación dos proxectos de intervención social 

 

 RA6 - Realiza actividades de control e seguimento da intervención, seleccionando técnicas e 

instrumentos para retroalimentar a propia actividade e a do equipo interdisciplina 

 

o CA6.1 Describíronse modelos, técnicas e instrumentos de avaliación 
o CA6.2 Explicáronse as funcións e os principios xerais da avaliación 

o CA6.3 Describíronse as fases da avaliación 

o CA6.4 Concretáronse as técnicas, os indicadores, os criterios e os instrumentos de avaliación 

o CA6.5 Interpretáronse os datos obtidos 
o CA6.6 Argumentouse a necesidade da avaliación para mellorar o funcionamento dos programas e 

garantir a súa calidade 

o CA6.7 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a 
presentación de informes de avaliación e memorias 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Para alcanzar unha avaliación positiva os/as alumno/as deberán superar uns mínimos exixibles no proceso 
de aprendizaxe que serán medidos a través dunha serie de instrumentos e procedementos: 

- Realización de probas escritas específicas de avaliación final que terán un peso do 60% da nota, sendo 

necesario acadar unha puntuación mínima en ditas probas dun 5 para facer media co resto dos criterios. - A 
análise das producións propias individuais ou grupais: resumos, actividades de aula, presentacións orais e 

escritas de traballos, valorando este ítem cun 40% do total da nota.Nas diferentes tarefas se valorara a 

actitude valorada a través da observación directa do traballo nas diferentes actividades individuais ou 

grupais,cun peso total da nota dun 20%.  os ítem a observar serán: Responsabilidade no traballo Iniciativa e 
autonomía Metodoloxía, orde e pulcritude Participación no traballo de equipo Habilidades comunicativas e 

empatía Igualdade ante as diferencias Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas 

probas escritas (exames, traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 
puntos, non tendo en conta as repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuir o 

número enteiro da cualificación obtida antes da penalización. Co obxectivo de fomentar o uso da lingua 

galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas escritas e nas presentacións orais 
representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida 

O aprobado do módulo será a partir do 5, salvo nalgún caso excepcional que o profesor determine que é 

preciso axustar dita nota debido a circunstancias persoais do alumnado. Unha vez superado o 5 aplicarase o 

redondeo matemático na nota final en cada unha das avaliacións. Na avaliación final de xuño teranse en 
conta as notas reais con decimais de cada trimestre. O alumnado estará informado de dito criterio dende o 

inicio de curso. 

En relación aos obxectivos / criterios de avaliación que o alumno ou a alumna debe superar para alcanzar 
unha avaliación positiva son os contidos mínimos establecidos na programación. 

 

En canto as tarefas de ampliación realizadas no 3º trimestre valorarase: - Entrega das actividades 
programadas polo docente: un máximo de 0,5 puntos, sempre e cando, se entregue máis dun 75% das 

actividades programadas. - Calidade das actividades entregadas: Máximo de 0,5 puntos. A cualificación 

final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero tendo en conta 

que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na terceira 
avaliación.  

  

A metodoloxía empregada durante a 3ª avaliación, consistirá en: 
 - Actividades propostas e enviadas pola plataforma Edmodo, padlet, Loom e Goconqr.; o alumnado 

entregará as tarefas a través da mesma plataforma ou do correo electrónico.  

- Atención ao alumnado para aclaración de dúbidas, etc. a través dos medios telemáticos dispoñibles.  

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Aqueles alumnos que non teñan superadas ou non realizaran  algunha ou algunhas das probas parciais que 
faranse ao longo da avaliación,  terán que facer ao final dese trimestre ou ao comezo do seguinte unha proba 

trimestral de recuperación. No caso de suspender o exame trimestral, o alumno/a realizará a recuperación 

dese trimestre na convocatoria final de xuño. O mesmo procedemento empregarase cos traballos, prácticas, 
actividades grupais ou individuais... tendo que recuperalas na súa totalidade ou naqueles apartados nos que se 

cometeran os erros. É imprescindible a súa realización e presentación para poder superar o trimestre ou xuño. 

Tanto na avaliación trimestral como no exame final . 
Dada a situación provocada polo Covid 19 a presentación  adecuada das actividades propostas  e realización 

de probas presenciais ou telemáticas, será o medio de recuperar as diferentes avaliacións. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 
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O alumnado que perda o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación 
previa á avaliación final do módulo. 

 Esta proba  escrita realizarase no centro educativo ou telemáticamente segundo as circunstacias do 

momento.  
O alumno terá que realizar: 

- Proba escrita (contido de toda a materia do módulo) e superala.  

- Requisitos previos: debido a que os apartados de traballo na aula, actitude... non poden ser avaliados, para 
completar os criterios de avaliación establecidos na programación, o alumno/a deberá presentar, antes de 

comezar a proba escrita, un dossier completo cuxo contido será determinado polo profesor, e que incluirá:                

- --As actividades que se realizaron en clase. - Unha reflexión sobre o motivo polo cal o/a TMC, debe 

dispoñer duns coñecementos básicos de cada unha das Unidades Didácticas no desenvolvemento do seu labor 
profesional.    

 ----Un traballo de investigación.  

Sen o aporte de devandito dossier, NON se considerará posible avaliar ao alumno/ a. 
A presentación dos mesmos é indispensable para superar o módulo.  A cualificación de ambos apartados é a 

seguinte: – 50% o exame escrito. – 50% a entrega de traballos, actividades e proxectos. É imprescindible 

obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das dous partes para poder facer media e poder aprobar o 
módulo. Do mesmo xeito cada unha das probas , traballos, actividades e proxectos, teñen que ter un 5 para 

considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima en cada unha das partes 

para dala por superada e poder facer a media ten que ser un 5. 

Os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final 

 
 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación serán impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

 
 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 82/2016, do 4 de 
maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de 

técnico superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 

do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de : Metodoloxía da integración 

social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala    publicarase na web do centro 

educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (SSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: LINGUA DE SIGNOS (MP1115) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Recoñece información cotiá contida en discursos signados claros e sinxelos, identificando o 

contido global da mensaxe 

– CA1.1. Identificáronse expresións cotiás de uso moi frecuente. 

– CA1.2. Identificáronse frases sinxelas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

– CA1.3. Captouse a idea principal da mensaxe en lingua de signos española. 

– CA1.4. Identificouse a información contida nunha mensaxe signada. 

– CA1.5. Extraéronse as ideas principais dunha mensaxe emitida en lingua de signos española. 

– CA1.6. Identificouse o fío argumental dunha situación comunicativa signada. 

– CA1.7. Identificouse o vocabulario básico que aparece nunha secuencia vista. 

• RA2. Emite mensaxes sinxelas en lingua de signos española e identifica o vocabulario e as expresións 

relativos a situacións da vida cotiá 

– CA2.3. Extraeuse a información máis salientable dunha mensaxe emitida en lingua de signos española. 

– CA2.4. Emitíronse ordes sinxelas coas expresións e co vocabulario adecuados á mensaxe. 

– CA2.5. Identificáronse estruturas sinxelas para solicitar información ou facer preguntas en lingua de 

signos española. 

• RA3. Traslada mensaxes sinxelas, claras e ben estruturadas en lingua de signos española, 

relacionando o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas 

– CA3.1. Estableceuse a comunicación utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. 

– CA3.2. Utilizáronse correctamente estruturas lingüísticas básicas. 

– CA3.4. Realizáronse presentacións breves e claras de si mesmo/a e doutras persoas, utilizando os 

protocolos correspondentes. 

– CA3.6. Respondeuse a preguntas breves. 

– CA3.7. Intercambiouse con certa fluidez información básica, utilizando frases de estrutura sinxela. 

– CA3.8. Expresáronse opinións e peticións sinxelas, aplicando a lingua de signos española contextualizada 

a contornos coñecidos. 

• RA4. Aplica a lingua de signos española para expresar opinións ou peticións sinxelas, e 

contextualízaas a ámbitos coñecidos 

– CA4.3. Identificáronse estruturas básicas propias da lingua de signos española en diferentes contextos 

comunicativos. 

– CA4.5. Describíronse en termos sinxelos aspectos do pasado, do contorno e de cuestións relacionadas 

coas súas necesidades inmediatas. 

– CA4.6. Recoñecéronse o vocabulario e as estratexias comunicativas das persoas usuarias da lingua de 

signos española. 
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2ª Avaliación 

 

• RA2. Emite mensaxes sinxelas en lingua de signos española e identifica o vocabulario e as expresións 

relativos a situacións da vida cotiá 

– CA2.1. Identificouse con precisión o vocabulario utilizado en diversos contextos da vida cotiá. 

– CA2.2. Emitiuse información de carácter persoal relativa á súa persoa, á familia, á rúa, ao barrio e á 

cidade. 

– CA2.6. Comprendéronse frases e expresións de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

especialmente relevantes para a persoa usuaria. 

• RA3. Traslada mensaxes sinxelas, claras e ben estruturadas en lingua de signos española, 

relacionando o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas 

– CA3.5. Transmitiuse información persoal básica sobre o domicilio, as pertenzas, o lecer, os gustos, as 

afeccións e as persoas coñecidas. 

• RA4. Aplica a lingua de signos española para expresar opinións ou peticións sinxelas, e 

contextualízaas a ámbitos coñecidos 

– CA4.1. Definíronse os trazos máis significativos dos costumes persoais en lingua de signos española. 

– CA4.2. Solicitouse información en lingua de signos española sobre datos persoais, domicilio, traballo, 

lecer etc. 

– CA4.4. Comunicouse en lingua de signos española para describir tarefas simples e cotiás coñecidas. 

 

3ª Avaliación 

 

• RA5. Conversa en lingua de signos española de xeito espontáneo e comunícase con fluidez sobre 

temas cotiáns, utilizando marcadores temporais para narrar accións no pasado e no futuro 

– CA5.1. Transmitíronse mensaxes en lingua de signos española sobre temas cotiáns, intereses persoais e 

situacións ou temas menos comúns ou coñecidos, narrando accións concluídas e inconclusas do pasado, do 

presente ou do futuro. 

– CA5.3. Expresáronse opinións persoais, sentimentos e reaccións en lingua de signos española. 

– CA5.5. Expresouse o que se pensa sobre un tema abstracto ou cultural en lingua de signos española. 

 

 

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

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Lingua de Signos están definidos no 

punto 1 da presente Programación.  

 

Todos os alumnos de 1º curso, salvo os de perda de dereito á avaliación continua, obtiveron unha 

cualificación igual ou superior a 5, polo que non terán que levar a cabo ningunha tarefa de reforzo ou 

recuperación.  

 

En canto as tarefas de ampliación realizadas no 3º trimestre valorarase: 

- Entrega das actividades programadas pola docente: un máximo de 0,4 puntos, sempre e cando, se 

entregue máis dun 75% das actividades programadas. 

- Calidade das actividades entregadas: Máximo de 0,4 puntos. 

- Participación nas sesións de teleformación: Máximo de 0,2 puntos. 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 

 

A metodoloxía empregada durante a 3ª avaliación, consistirá en: 

- Actividades propostas e enviadas pola plataforma de teledocencia Edmodo; o alumnado entregará as 

tarefas a través da mesma plataforma ou do correo electrónico. 

- Sesións de teleformación utilizando as plataformas de Skype ou Webex. 

- Atención ao alumnado para aclaración de dúbidas, etc. a través dos medios telemáticos dispoñibles. 
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O alumnado de 2º curso que teña o módulo de Lingua de Signos pendente, terá que realizar tarefas 

propostas pola docente de recuperación a través de traballos, que serán gravados e enviados á docente nas 

datas asignadas nos informes de avaliación individualizados; así como una proba de avaliación das súas 

competencias, dividida nunha proba escrita de comprensión de lingua de signos e unha proba de produción 

e desempeño en lingua de signos que levaranse a cabo nas datas indicadas no informe de avaliación 

individualizado. 

As cualificacións obtidas no informe individualizado de avaliación serán tidas en conta xunto coas probas 

superadas (probas prácticas e actividades propostas) segundo os criterios de avaliación do módulo, 

reflectidos no informe. 

Para a superación dos contidos das partes non superadas é obrigatorio alcanzar unha cualificación total de 

5.00 puntos en cada unha das actividades solicitadas por unidades. 

Os criterios de cualificación do plan individualizado basearanse en: 

- Actividades solicitadas por unidades: 20% 

- Proba de comprensión de discurso signado en lingua de signos: 30% 

- Proba de produción e desempeño en lingua de signos: 50% 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

O alumnado de 2º curso que teña o módulo de Lingua de Signos pendente, terá que realizar tarefas de 

recuperación a través de traballos; que serán gravados e enviados á docente, polos medios telemáticos 

dispoñibles ou, no caso de carecer deles, por correo ordinario, nas datas asignadas nos informes de avaliación 

individualizados; así como una proba de avaliación das súas competencias, dividida nunha proba escrita de 

comprensión de lingua de signos e unha proba de produción e desempeño en lingua de signos que levaranse a 

cabo nas datas indicadas no informe de avaliación individualizado. 

Os criterios de cualificación das tarefas e das probas de comprensión, produción e desempeño, serán os 

reflectidos no punto 2. 

As probas de comprensión e de produción e desempeño, serán presenciais ou telemáticas segundo sexan as 

circunstancias; e, se non se indica o contrario, manterase o calendario de exames xa marcado polo centro. 

Os criterios de cualificación das probas están reflectidos no punto 2. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda de dereito a avaliación continua terá que entregar, o día da proba de avaliación 

ordinaria, un dossier con diferentes actividades relacionadas cos contidos do módulo; a entrega de dito 

dossier, será requisito imprescindible para poder acceder á proba ordinaria de xuño. 

 

O alumnado, para poder superar positivamente o módulo, terá que realizar, o día da proba ordinaria de xuño: 

- A entrega do dossier, coas actividades propostas pola docente. 

- Unha proba escrita de comprensión dun discurso en lingua de signos. 

- Unha proba de produción e desempeño en lingua de signos.  

 

Os criterios de cualificación basearanse no seguinte: 

- Dossier de actividades: 20% 

- Proba ordinaria (probas de produción, desempeño e comprensión): 80% 

             A cualificación da proba desglosarase da seguinte forma: 

o 50%: Proba de desempeño e produción en lingua de signos.  

o 30% : Proba de comprensión dun discurso en lingua de signos. 

 

Estas probas serán presenciais ou telemáticas segundo sexan as circunstancias; e, se non se indica o 

contrario, manterase o calendario de exames das probas ordinarias de xuño xa marcado polo centro. 

 

Os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final. 
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: CA5.2. Fíxose fronte a situacións de comunicación 

variadas con relativa fluidez; CA5.4. Intercambiouse, verificouse e confirmouse información en lingua de 

signos española; CA5.6. Realizáronse entrevistas en lingua de signos española do Resultado de Aprendizaxe 

RA5: Conversa en lingua de signos española de xeito espontáneo e comunícase con fluidez sobre temas 

cotiáns, utilizando marcadores temporais para narrar accións no pasado e no futuro; do módulo Lingua de 

Signos non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na 

programación didáctica do módulo de segundo curso Ámbitos de Aplicación da Lingua de Signos. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 82/2016, de 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Lingua de Signos publicarase na 

web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA     (CSSSC04) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: Intervención socioeducativa con persoas xordocegas  (MP1113) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 RA1 - Caracteriza a intervención comunicativa con persoas xordocegas, tendo en conta a 

relación dos seus principios metodolóxicos cos procesos cognitivos e os niveis de intervención  

o CA1.1 Describíronse os fundamentos metodolóxicos que conducen a intervención 

o CA1.2 Analizouse o proceso de desenvolvemento cognitivo das persoas con xordocegueira 

conxénita 
o CA1.3 Determináronse os niveis de intervención con persoas con xordocegueira conxénita 

o CA1.4 Describiuse o proceso de aprendizaxe de persoas con xordocegueira conxénita 

o CA1.5 Analizáronse o valor comunicativo dos comportamentos e as técnicas máis adecuadas para a 
intervención 

o CA1.6 Detalláronse as principais repercusións da xordocegueira na adquisición e no mantemento da 

autonomía persoal 
o CA1.7 Analizáronse os procedementos e os medios de obtención de información para garantir a 

comunicación coa persoa xordocega 

o CA1.8 Describiuse a particularidade da adquisición de aprendizaxes en persoas con xordocegueira 

adquirida 
o CA1.9 Describíronse as implicacións psicosociais da xordocegueira adquirida. 

 

 RA2 - Organiza a intervención coas persoas xordocegas, tendo en conta a relación entre as 

súas características e as áreas de intervención establecidas no plan individualizado de 

atención 

o CA2.1 Analizáronse programas de atención a persoas xordocegas 

o CA2.2 Analizouse o plan individualizado de atención e identificáronse os seus elementos 
o CA2.3 Argumentouse a importancia da coherencia entre a planificación das actividades e os 

obxectivos previstos na intervención 

o CA2.5 Identificáronse as principais características da persoa xordocega, en relación coas áreas de 

intervención 
o CA2.6 Seleccionáronse as actividades prioritarias en función dos obxectivos programados 

o CA2.7 Identificáronse os recursos do centro e do contorno para mellorar a intervención 

o CA2.8 Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar, en relación coa 
coordinación co/coa mediador/a. 

 

 RA3 - Pon en marcha programas de mediación comunicativa, adaptándoos aos ámbitos de 

intervención en centros coas persoas xordocegas 
o CA3.1 Aplicáronse estratexias e técnicas de intervención adaptados ao plan de desenvolvemento 

dos programas da atención temperá 

o CA3.2 Aplicáronse estratexias e técnicas de intervención adaptados ao plan de desenvolvemento 

dos programas de educación ordinaria e especial 
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o CA3.7 Valorouse a importancia de respectar na intervención o papel dos/das profesionais do equipo 

interdisciplinar, dentro da especificidade de cada ámbito. 

 

o RA4 - Pon en práctica programas de mediación comunicativa, adaptándoos ás características 

do contorno familiar e social das persoas xordocegas 

o CA4.4 Consideráronse as competencias comunicativas da persoa xordocega a nivel oral e escrito, e 

a distancia 

 

 

 

2ª Avaliación 

 

 RA1 - Caracteriza a intervención comunicativa con persoas xordocegas, tendo en 

conta a relación dos seus principios metodolóxicos cos procesos cognitivos e os niveis 

de intervención  

o CA1.5 Analizáronse o valor comunicativo dos comportamentos e as técnicas máis 

adecuadas para a intervención 

 

 RA2 - Organiza a intervención coas persoas xordocegas, tendo en conta a relación 

entre as súas características e as áreas de intervención establecidas no plan 

individualizado de atención 

o CA2.1 Analizáronse programas de atención a persoas xordocegas 

 RA3 - Pon en marcha programas de mediación comunicativa, adaptándoos aos 

ámbitos de intervención en centros coas persoas xordocegas  

o CA3.5 Valoráronse os principais criterios para a elaboración e a adaptación de materiais en 

cada ámbito 

o CA3.6 Determinouse o valor do traballo en equipo interdisciplinar en distintos ámbitos de 

intervención 

o CA3.7 Valorouse a importancia de respectar na intervención o papel dos/das profesionais 

do equipo interdisciplinar, dentro da especificidade de cada ámbito 

 

 RA4 - Pon en práctica programas de mediación comunicativa, adaptándoos ás 

características do contorno familiar e social das persoas xordocegas 

o CA4.4 Consideráronse as competencias comunicativas da persoa xordocega a nivel oral e 

escrito, e a distancia 

o CA4.6 Identificáronse recursos do contorno que permitan a participación da persoa 

xordocega en actividades que fomenten a súa socialización 

 

 RA5 - Realiza o seguimento da intervención comunicativa, cubrindo os documentos de 

rexistro establecidos 

o CA5.1 Establecéronse indicadores para a avaliación 

o CA5.2 Deseñáronse rexistros para o seguimento da intervención 

o CA5.3 Cubríronse rexistros para o seguimento da intervención 

o CA5.4 Seleccionáronse espazos e os tempos para levar a cabo os labores de avaliación do 

programa de mediación comunicativa 

o CA5.5 Realizáronse informes e memorias 

o CA5.6 Argumentouse a importancia de transmitir a información ao equipo interdisciplinar 

o CA5.7 Determináronse as vías de transmisión de información aos membros do equipo 

interdisciplinar 

o CA5.8 Valorouse a importancia de manter as canles de comunicación entre todos os 

axentes implicados no proceso de mediación 
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3ª Avaliación 

 

 RA1 - Caracteriza a intervención comunicativa con persoas xordocegas, tendo en 

conta a relación dos seus principios metodolóxicos cos procesos cognitivos e os niveis 

de intervención  

o CA1.6 Detalláronse as principais repercusións da xordocegueira na adquisición e no 

mantemento da autonomía persoal 

 

 RA2 - Organiza a intervención coas persoas xordocegas, tendo en conta a relación 

entre as súas características e as áreas de intervención establecidas no plan 

individualizado de atención  

o CA2.4 Valorouse a importancia de vincular o plan individualizado de atención co marco 

xeral do centro de traballo 

o CA2.7 Identificáronse os recursos do centro e do contorno para mellorar a intervención. 

 

 RA3 - Pon en marcha programas de mediación comunicativa, adaptándoos aos 

ámbitos de intervención en centros coas persoas xordocega 

o CA3.3 Aplicáronse estratexias e técnicas de intervención adaptados ao ámbito sociolaboral 

o CA3.4 Aplicáronse estratexias e técnicas de intervención no ámbito residencial 

 

 RA4 - Pon en práctica programas de mediación comunicativa, adaptándoos ás 

características do contorno familiar e social das persoas xordocegas 

o CA4.1 Identificáronse os aspectos que definen a relación comunicativa entre a persoa 

xordocega e as persoas do seu contorno 

o CA4.2 Describiuse o papel do persoal coa titulación de técnico superior en Mediación 

Comunicativa no desenvolvemento de programas nos ámbitos social e familiar 

o CA4.3 Determináronse estratexias para facilitar a competencia comunicativa no ámbito 

familiar 

o CA4.5 Utilizáronse recursos e estratexias de mediación para paliar situacións de illamento 

no contorno social e familiar 

o CA4.7 Aplicáronse pautas de mediación comunicativa na resolución de xestións básicas e 

para a organización e xestión da vivenda 

o CA4.8 Aplicáronse estratexias e técnicas de intervención no ámbito do lecer e o tempo libre 

o CA4.9 Argumentouse a necesidade de garantir os principios de neutralidade, obxectividade 

e respecto pola intimidade da unidade familiar 
 

 

 

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

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Intervención socioeducativa con 

persoas xordocegas están definidos no punto 1 da presente Programación.  
 

En relación as competencias que o alumno ou a alumna debe superar para alcanzar unha avaliación positiva 

son: A) Elaborar programas de integración social de persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e 

fala, aplicando a normativa legal vixente e incorporando a perspectiva de xénero. B) Establecer as pautas de 
actuación nos programas de intervención, aplicando técnicas e instrumentos de recollida de información. C) 

Asesorar e sensibilizar individuos, colectivos e institucións sobre as persoas xordas, xordocegas e con 
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discapacidade auditiva e de comunicación, empregando técnicas e medios de comunicación social. Indicar 

aquí os criterios de cualificación e a metodoloxía/instrumentos a empregar de aquí a final de curso. 

E) Promover a comunicación das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala, seleccionando 
sistemas alternativos e aumentativos, e medios de apoio de comunicación oral. F) Adaptar a comunicación á 

persoa usuaria, considerando as variacións na súa situación persoal e no ámbito comunicativo. G) Promover 

a autonomía das persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva e de comunicación na realización 

de xestións básicas, facilitando a comunicación co seu contorno. J) Organizar e pór en marcha programas de 
intervención comunicativa, educativos, formativos e de integración social para persoas con dificultades de 

comunicación, linguaxe e fala. K) Realizar intervencións dirixidas a previr e paliar situacións de illamento 

comunicativo nas persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva e dificultades de comunicación. 
M) Avaliar programas de comunicación e integración social aplicados ás persoas con dificultades de 

comunicación, linguaxe e fala, valorando a súa pertinencia e adecuación á persoa usuaria. Ñ) Manter 

relacións fluídas coas persoas usuarias e as súas familias, cos membros do grupo de traballo e con outros e 
outras profesionais, amosando habilidades sociais e achegando solucións aos conflitos que xurdan. Q) 

Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu desenvolvemento, 

mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se 

presenten. S) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando e 
aplicando os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, consonte o establecido pola 

normativa vixente e os obxectivos da empresa. T) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de 

calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de 
produción ou prestación de servizos. V) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa 

actividade profesional, consonte o establecido na lexislación vixente, participando activamente na vida 

económica, social e cultural. 

 
Na Terceira avaliación A 15% B 15% C 10% G 15% J 5% K 20% M 5% Q 5% S 5% V 5% serán as 

competencias a traballar 

- A actitude valorada a través da realización das  actividades individuais ou grupais. 
Os ítem a observar serán: Responsabilidade no traballo Iniciativa e autonomía Metodoloxía, orde e 

pulcritude. 

A metodoloxía e os instrumentos empregados desde a suspensión presencial das clases no centro educativo 
ata o remate de curso e  correspondentes á terceira avaliación son os seguintes:   

– Elaboración, envío e seguimento de actividades por parte do docente. Estas actividades cólganse en 

Edmodo nunha cantidade proporcional ao número de horas do módulo. Durante toda a semana e ata o 

remate do curso, o docente está dispoñible nas horas correspondentes ao módulo para a resolución de 
dúbidas.  – Os alumnos teñen marcado o día e a hora de devolución das actividades semanais. O medio de 

envío é o correo electrónico. 

O aprobado do módulo será a partir do 5, salvo nalgún caso excepcional que o profesor determine que é 
preciso axustar dita nota debido a circunstancias persoais do alumnado. Unha vez superado o 5 aplicarase o 

redondeo matemático na nota final en cada unha das avaliacións.  

O alumnado traballa nesta terceira avaliación sobre os temas propostos realizando :Recollida de 
información,tratamento da mesma e elaboración das propostas; mapas metais e power como base para as  

presentacións en vídeo 

Utilizase como canle de comunicación as aplicación edmodo, padlet, goconqr e correo electrónico 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

No caso de ter algunha avaliación suspensa o alumnado realizará actividades de recuperación e. O mesmo 
procedemento empregarase cos traballos, prácticas, actividades grupais ou individuais... tendo que 

recuperalas na súa totalidade ou naqueles apartados nos que se cometeran os erros. É imprescindible a súa 

realización e presentación para poder superar o trimestre en xuño. 

Os alumnos que non participaron ou a súa participación na entrega de tarefas cos contidos esenciais 
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ampliados do terceiro trimestre fora igual ou menor ao 70% das solicitadas, deberán entregar todas elas 

novamente para poder optar a incrementar un punto a súa cualificación tras facer a media entre 1º e 2º 
trimestre. 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

 

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria de avaliación 

previa á avaliación final do módulo. Esta proba será escrita, no centro educativo ou telemáticamente segundo 
as circunstacias do momento.  

O alumno terá que realizar: 

Proba escrita (contido de toda a materia do módulo) e superala.  
- Requisitos previos: debido a que os apartados de traballo na aula, actitude... non poden ser avaliados, para 

completar os criterios de avaliación establecidos na programación, o alumno/a deberá presentar, antes de 

comezar a proba escrita, un dossier completo cuxo contido será determinado polo profesor, e que incluirá:     
- As actividades que se realizaron en clase. - Unha reflexión sobre o motivo polo cal o/a TMC, debe dispoñer 

duns coñecementos básicos de cada unha das Unidades Didácticas no desenvolvemento do seu labor 

profesional. - Un traballo de investigación. Sen o aporte de devandito dossier, NON se considerará posible 

evaluar ao alumno/ a. 
A presentación dos mesmos é indispensable para superar o módulo.  A cualificación de ambos apartados é a 

seguinte: – 50% o exame escrito. – 50% a entrega de traballos, actividades e proxectos. É imprescindible 

obter unha nota mínima de 5/10 en cada unha das dous partes para poder facer media e poder aprobar o 
módulo. Do mesmo xeito cada unha das probas , traballos, actividades e proxectos, teñen que ter un 5 para 

considerarse aprobados e poder facer a media. En definitiva, a cualificación mínima en cada unha das partes 

para dala por superada e poder facer a media ten que ser un 5. 

Os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final 

 
 

 

 
 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación serán impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

 
 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 82/2016, do 4 de 
maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de 

técnico superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 

do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de : Intervención socioeducativa 
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con persoas xordocegas  publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó 

correspondente alumnado. 
 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 
 

Ciclo: CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA (CSSSC04) Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (MP1120) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

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

-          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. 

-          CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do 
traballo. 

-          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 Mediación Comunicativa. 

-          CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación 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. 
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2ª Avaliación 
 

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

-          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. 

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e 
identifica as clases de prestacións. 

-          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. 

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

-          CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de 
técnico superior en Mediación Comunicativa e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo 
individual. 

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

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

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

-          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 esixencias do proceso produtivo. 

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

-          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 Mediación Comunicativa. 

-          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. 

 
3ª Avaliación 

 

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa 
seguridade e a saúde laboral. 

-          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 dos servizos á 
comunidade. 

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 dos servizos á comunidade. 

-          CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en Mediación 
Comunicativa. 

-          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 Mediación Comunicativa. 
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-          CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas 
coa titulación de técnico superior en Mediación Comunicativa. 

-          CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, 
relacionado co sector de actividade. 

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos 
os axentes implicados. 

-          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. 

-          CA3.6 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 Mediación Comunicativa. 

-          CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa 
do sector de actividade do título. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico 
superior en Mediación Comunicativa. 

-          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. 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Formación e Orientación laboral están 
definidos no punto 1 da presente Programación.  
 

1. Os criterios de cualificación e a metodoloxía/instrumentos a empregar de aquí a final de curso serán 
os seguintes: 

1.1. Criterios de cualificación: As probas escritas, traballos, actividades e supostos prácticos propostos 
sobre todos aqueles contidos traballados na clase, suporán un total dun 70% da nota. 
1.2. A participación e implicación do alumno ou alumna nas actividades propostas suporá un total do 30% 
da nota. 

2. A metodoloxía e instrumentos utilizados de aquí a final de curso serán os seguinetes: 
Presentación dos contidos e realización de probas, actividades e traballos a través da plataforma 
educativa Edmodo. Tamén utilizaremos o correo electrónico para o envío de actividades, traballos 
ou dúbidas. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade específica de apoio 
educativo determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 

 
O alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 na primeira e na segunda avaliación para poder 
superar o módulo. Na terceira avaliación o alumno ou alumna poderá sumar un punto á nota obtida da 
media entre a primeira e a segunda avaliación, dependendo do traballo e dos resultados obtidos. Os contidos 
e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final.  
 
Respecto aos informes individualizados de avaliación de alumnado de segundo curso co módulo pendente 
os criterios de cualificación serán os seguintes: 

- Os traballos, supostos prácticos, probas e proxectos suporán o 100% da nota final do módulo. 

- Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida. 
- O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 
matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 
trimestais. Así, unha cualificación cun valor de “coma cinco ou maior” automáticamente sube ó seguinte 
número enteiro. Ademais, hai que ter en conta que de cara a nota final do módulo, para facer a media 
aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación, e non os números enteiros dos boletíns. 
  
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

O alumnado realizará actividades, traballos ou probas que o docente determine para poder recuperar as 
avaliacións que teña pendentes. Para o desenvolvemento destas actividades utilizarase a plataforma educativa 
Edmodo e/ou o correo electrónico. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade 
específica de apoio educativo determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 
 
O alumnado con informe individualizado de recuperación de módulos pendentes, no caso de non superar os 
contidos no período de sepetembro-marzo, seguirá un plan individualizado de recuperación cos criterios 
definidos no punto 2 anterior. 
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

O alumnado que teña máis dun 10% de faltas de asistencia perderá o dereito a avaliación continua. 
Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en contas os resultados de aprendizaxe e os criterios de 
avaliación reflexados anteriormente no punto 1 do presente documento, seguindo o procedemento que a 
continuación se detalla:  
1- Proba escrita sobre os contidos do módulo. (80% da nota). Esta proba será presencial ou telemática, según 
as circunstancias, e se levará a cabo o día e hora indicadas no calendario de exames. 
2- Realización dos seguintes traballos individuais:. (20% da nota): 
2.1. Currículum e carta de presentación. 
2.2. Analizar os riscos que existen nunha empresa do sector, determinar os riscos, danos e as medidas de 
prevención e protección necesarias. O plan debe incluir tamén un plan de evacuación e un protocolo de 
actuación en situacións de emerxencia.  
 
Os RA imprescindibles da terceira avaliación, que se corresponden co contido ampliado, poderán ser 
avaliados na proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 
Non obstante, os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota 
final.  
 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 82/2016, de 4 de maio,                 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico                 
superior en Mediación Comunicativa e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de                 
Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do             
curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Formación e Orientación Laboral              
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 
 
 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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