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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15001033 CFEA GUÍSAMO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSAGA02 C.S.  PAISAXISMO E MEDIO RURAL. 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0700 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

 VICENTE MANSO FUENTEFRÍA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº Unidade didáctica 

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

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 Valorouse o papel da seguridade social como piar 
esencial do estado social e para a mellora da calidade 
de vida da cidadanía 

SI SI CUESTIONARIOS TEST 

PREGUNTAS CORTAS 

   Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema 
da seguridade social 

SI SI CUESTIONARIOS TEST 

PREGUNTAS CORTAS 

  
 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de coti-

zación dunha persoa traballadora e as cotas corres-
pondentes a ela e á empresa 

SI SI RESOLUCIÓN DE UN SUPOSTO PRÁCTICO 

 

  
 Determináronse as principais prestacións contributivas 

de seguridade social, os seus requisitos e a súa dura-
ción, e realizouse o cálculo da súa cuantía nalgúns su-
postos prácticos 

SI SI RESOLUCIÓN DE UN SUPOSTO PRÁCTICO 
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 Determináronse as posibles situacións legais de de-

semprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse 
o cálculo da duración e a cuantía dunha prestación por 
desemprego de nivel contributivo básico 

SI SI RESOLUCIÓN DE UN SUPOSTO PRÁCTICO 

 

 

Nº Unidade didáctica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionan-
do alternativas de formación e oportunidades de em-
prego ao longo da vida 

 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, 
actitudes e capacidades que permitan a toma de 
decisións profesionales 

SI SI Elaboración de un cv  

  
 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais 

relacionados co perfilprofesional de técnico superior en 
paisaxismo e medio rural 

SI SI  

PREGUNTAS CORTAS 

  
 Identificáronse as principais fontes de emprego e de 

inserción laboral para as persoas coa titulación de téc-
nico superior en paisaxismo e medio rural 

SI SI traballo 

  
 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os ins-

trumentos de procura de emprego 

SI SI Elaboración de unha carta de presentación 

  
 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos secto-

res profesionales relacionados co título 

si si CUESTIONARIO TEST 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os contidos das Unidades Didácticas correspondentes ó 3º Trimestre adaptáronse para que o alumnado adquira unha visión xeral do módulo, incidindo 
naqueles contidos considerados mínimos imprescindibles e tendo en conta que os contidos prácticos que se deberían impartir presencialmente no ta-
ller non foi posible a súa impartición. 

A nota final será a media das notas da 1ª e 2ª avaliacións, máis o incremento correspondente aos traballos encomendados durante o confinamento. O 
incremento máximo será de 2 puntos. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Neste módulo non hai alumnado con avaliacións pendentes neste curso 2019/2020. 
 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

 

Neste módulo non hai alumnado con perda de dereito de avaliación continua neste curso 2019/2020. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

Realizaranse cuestionarios, supostos prácticos, e outras  actividades que faciliten a asimilación de contidos e a realización dos procedementos. 

 
 

 

 


